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EES KOMMER, AR VI REDO?
EES-avtalet korlrner att trdda
i kraft omkring nydr och vi tar
ett stort steg pi vig rnot inte-
glationen. Finland kan b6rja
fungera som fullvdrdig EES-
medlem.
Hur vdl f6rberedda 6r vi f6r
den nya rollen? Kornmer ar-
betspensionsfolkets skuldror
att hilla trycket frin de nya
kraven? Vad kornrner framti-
den att f6ra rned sig ndr f6r-
kortningen EES ersdtts med
EU?

Arbetspensionsinrdttningar-
na och Pensionsslqrddscentra-
len b6rjade utreda det nya
arbetsftiltet i b6rjan av 1990,
genast ndr startlinjerna fdr
EES hade faststdllts. fiden har
6ndi varit knapp, eftersom fl e.
ra andra reformer varit aktu-
ella samtidigt. Att tidpunkten
f6r EES-avtalet f6rskj6ts med
ett ir gav ett viilkommet tids-
tiUegg.
Till en b6rjan fanns det min-
ga farhigor och rnissf6rstind.
Sminingom har det blivit
klart att EES inte river fin-
ld'ndarnas sociala trygghet; det
kan endast vi sjtilva g6ra. Det

6r snarare frigan orn en koor-
dinering av ett stort antal fr6-
gor, som visserligen genom-
f6rs med hjdlp av detaljerade
regler och en blankettbyrdkra-
ti utan like.
Grundsstadgandet f6r koor-
dineringen - EC-direktivet
1408 - 61 6verraskande svir-
tolkat. Pi minga punkter har
vi fatt ta hjiilp av t.o.m. firrasprikversioner innan upp-
hovsmdnnens avsikter klar-
nat. Visst 6r det en viss tr6st
f6r alla som beklagar sig 6ver
arbetspensionslagarnas para-
gtafdjung-el.
Med f6rv6ning har vi ocksi
konstaterat att tolkningen av
direktivet varierar frin land
till land. Si l6ngt det har varit
m6jligt har vi kontrollerat
med EGkommissionen.
Orming krivs ocks i f6r att f6rs-
ti EG-dornstolens lagstiftar-
roll som hos oss 6r f6rbehil-
len parlamentet.

Env6lkind sanningdratt man
16r sig mer orn sitt rnodersrnil
genom att lSsa andra sprik. Vi
ha fitt erfara att detsamma

gdller vir egen arbetspen-
sionsf6rsiikring. En frdrnrnan-
de ser inte n6rrnelsevis alltid
virt systern si som vi hart6nkt
det. Vi har t.ex. inte lyckats fi
kornrnissionen att f6rsti filo-
sofin i regllerna f6r iterstien-
detid. Till all lycka insig man
trots allt att vir arbetspension
6r socialf6rsekring, ochvi kan
fortsdtta fungera s6 som vi ti-
digare giort.
NEr vi har gitt igenom allt
som iir'bortabra" harvi ocksi
kommit att se f6rdelarna rned
vir pensionsf6rsikring. Ar-
betspensionen och folkpensio-
nen erbjuder tillsamrnans in-
vinarna i virt land ett tdckan-
de och f6rhillandevis h5g-
klassiglt pensionsskydd i olika
situationer i livet. V6ra mil
har redan l6nge varit de som
EU fSrst nu betonar i och rned
att socialssysternen i de olika
liinderna skall ndrma sig va-
randra: konvergens.

F6rberedelserna f6r anslut-
ningen till EES har krdvt sarn-
arbete rnellan social- och hdl-
sovArdsministeriet, Folkpen-
sionsanstalten och arbetspen-

sionssystemet. En viktig fak-
tor 6r ocksi riksdagen, som
omsorgsfullt har satt sig in i
EE$reglerna och deras verk-
ningar. Sarnarbetet har varit
demokratislct och flexibelt pi
alla nivier.
Det har ocksi krdvts ett stort
antal cirkulAr, berikningsreg-
ler, anvisningar f6r register-
f6ringen m.m " Men de beh6vs
alltid n6r stora reformer skall
genornf6ras rned heder.
Arbetspensionssysternet har
rned andra ord f6rs6kt sk6ta
f6rberedelserna f6r EES om-
sorgsfullt och rentav anddk-
tigt p6 finlindskt maner. Det
kan man se ndr man jimf6r
vir beredskapsgrad rned an-
dra EE$aspiranters. Priset har
varit - l6t oss erkdnna det -att vi ocksi giort en del dub
belt arbete.

Lit alltsi EES komma! Vi tir
bide f6rberedda och fdrdiga.

F6r vir del kan det bli Euro'
peiska Unionen med detsam-
rna, EU kornmer knappast att
medf6ra nigot nytt fdr pen-
sionsf6rsEkringen.
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Forsdkringsbolagens
Centralf<irbunds VD
Jussi Jdruentaus tror
inte att utlindska kon-
kurrenterkommeraftta
tiver f<irsdkringsmark-
naden i Finland pl en
ging. Ftirsdkrinjar dr
en svirs6ld produkt
och finldndarna vdntar
sig att fA god service
pA sitt modersmil.

- Men konkurrensen
kommer att <ika nAr
marknaden blir fri, be-
tonar Jdrventaus od

{

EES-avtalet betyder stora f6r-
findringar f6r f6rsdkrings-
bransctren som hittills har
varit skyddad mot utldndsk
konkurrens. Ddrf6r kommer
den fria konkurrensen att sha-
ma it de finlEndska bolagens
verksamhet: kostnader stryks
och produktutvecklin gen blir
effelctivare.

fussi fdrventaus betonar de
inhemska bolagens trumf-
kort: datateknik i toppklass,
den rirnliga driftskostnadsni-vin och minga rnoderna,
"srnidiga" produkter. Att fin-
lindska f6rsikringar skulle

er6vra Europa tror |6rventa-us inte. - F6rsdkring blir ty-
v6rr inte en ny exportindustri
f6r Finland.
Nya lagar
syssels6tter
F6rberedelserna f6r EE$avta-
let har betSrtt en enorm arbets-
mingd f6r hela f6rsdkrings-
branschen och dess Central-
f6rbund. Det har giorts 6ndrin-
gar i varje lag som giiller f6r-
sdkringsverksamhet har ind-
rats.

- Lagarna har skriwits orn en
och en halvging.Andra gene.

- Ett okomplicerat och direktfdrhdllan-
de mellan fdrsiikraren och fd,rstihrings-
tag aren fung erar btist. Det hnr erfaren-
hetsn uisat. Till Jdrsdkrtng Wir ochsd in-
Jormation och rddghning ut, sd.g er fussi
Jciruentaus
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rationens direktiv ingir i det
lagpaket som redan har god-
ktints av riksdagen. I juli kom-
mer den tredje generationen
direktiv och lagarna dndras
igen.
Den andra generationen di-
rektiv 96r det m6jligt att bju-
da ut f6rs6kringar 6ver grin-
serna under vissa f6mtsittnin-
gar, utan att bolaget beh6ver
grunda ett filialkontor i Fin-
land. Den tredje generatio-
nens direktiv frig6r f6rs6-
kringsutbudet helt och hillet.
F6rsdkringar kan sdljas fritt
frin ett land till ett annat och
bolaget dvervakas av rn)rn-
digheterna i sitt hemland.
De nya reglerna g6ller inte
arbetspensionsf6rsdkringen
som firbehilla sina nationel-
la drag.Vira EGf6rhandlare i
Bryssel lyckades fi igenom
tolkningen att arbetspensions-
f6rs6kringen 6r en del social-
f6rsdkringen.
Olycksfalls-
ftirsfikringen
Ndr det gdller olycksfallsf6r-
siikringen har vira EC-f6r-
handlare betonat att den lik-
som arbetspensionsf6rs6krin-
gen 6r en del avden allmdnna
socialf6rsdkringen. Dirf6r
skall livf 6rsdkringsdirektiven
inte heller gilla olycksfallsf6r-
sdkringen. Ett utldndskt f6r-
sdkringsbolag skall kunna
bedriva olycksfallsf6rstikring
i Finland, rnen f6rst efter att
ha fitt koncession och under
finlEndsk 6vervakning.
EG anser att olycksfallsf6rs6k-
ringen skall ornfattas av den
fria konkurrensen. Det skall
inte beh6vas koncession, om
en skiva av Finlands olycks-
fallsf6rsikringl intresserar ut-
ldndska f6rsdkrare.

Ur Finlands synpunkt 6r situa-
tionen problematisk. Som en
modell f6r en l6sning av prob-
lernet har rnan f6reslagit m6j-
ligheten att 6verf6ra den
la gstad gade olycksf allsf6rsik-
ringen till pensionsf6rsE-

kringsbolagen. F6rslaget har
inte v6ckt positivt gensvar
inom f6rsdkringsbranschen.
I vilket fall som helst 6r situa-
tionen list. Finland stir fast
vid sin stindpunlrrt och EG
vid sin.

- Frigan kan gi till domstol.
Belgien har giort sitt olycks-
fallsf6rsdkringssystems 6de
stridigt och f6rt frdgan vidaretill EG'kommissionen. Fin-
lands friga kan gi till EGEfta-
domstolen, f6rklarar |ussi |6r-
ventaus.

Fri marknad,
sverare 6vervaknin$
fussi |drventaus anser att en
fri f6rsdkringsrnarknad och
6kad konkurrens - 6verraskan-
de nog - leder till 6kad arbets-
b6rda f6r 6vervakningen. Den
nya 6vervakningen sorn skeri
efterskott kr6ver mer arbete
6n den nuvarande 6vervak-
ningen som 6r en sorts f6r-
kontroll.
I praktiken sker f6rhands6ver-
vakningen si att f6rsdkrings-
bolagen ans6ker att f6rsdk-
ringspremier, f 6rsSkringsvill-
kor och berdkningsgrunder-
na f6r ansvarsskulden fast-
stdlls av den 6vervakande
myndigheten.
Grundtanken 6r att premier-
na skall rdcka till f6rsdkrings-
ersdttningarna. F6rhands-
6vervakningen hindrar ocksi
fdrsdkrare fr6n att konkurre'
ra med f6rsdkringspremier
som iir f6r liga.
I EES-vdrlden avskaffas f6r-
handskontrollen och i st6llet
sker kontrollen efterit. Over-
vakningen sk6ts av myndighe-
terna i fdrs6kringsbolagets
hemland.
Efterkontroll innebdr bl.a. att
rnan f6ljer rned f6rs6krings-
bolagens solvens, placerin$ar
och risker. Placeringarna 6ver-
vakas d6rf6r att det inte skall
uppsti orirnligf, stora riskkon-
centrationer. Enligt experter-
na bet5rder det i praktiken att

man rniste 6ka kontrollerna
som g6rs pA plats i f6rsiikrings-
bolagen.
Ocksi denna typ av kontroll
fungerar, f6rsdkrar man i
Centraleuropa.
Det nya systernet medf6r en
viss ostikerhet. Vad 96r en fin-
ldndare om hans spanska liv-
f6rs6kringsbolag gir i kon-
kurs? Overvakarens m6jlighe
ter att pi f6rhand ingiipa i en
osund verksamhet dr sm6,
marknaden f 6rvdntas korrige-
ra sig sjdlv. Ddrf6r 6kar beho.
vet av samarbete mellan m5m-
digheterna i de olika l6nder-
na.

Reklarn f6r
utlSndska pensions-
f6rsikringar
Nd'r marknaden 6r oppen 6r
ocksi alla marknadsf6rings-
sdtt och distributionskanaler
tillitna. Det 6r m6jligt att vi
fir se attraktiva annonser orn
engelska trafikforsdkringars
f6rminlighet eller tyska liv-
f6rsdkringars trygghet i fins-
ka tidningar.
Det 6r ocksi m6jligt att ut-
ldndska f6rsikringsbolag tar
till direkt marknadsf6ring och
skickar sina erbjudanden di-
rekt till hemmen. Kanske fir
vi ocksi se reklam f6r spansk
resef6rsdkring lAngs vegarna.
Det finns utrymme pivir f6r-
sdkringsmarknad. Enligt |iir-
ventaus giller det sdrskilt liv-
f6rsikringssidan. Vi har t.ex.
rnycket mindre sparbetonade
livf6rsdkringar och frivilliga
pensionsf6rsdkringar 6n i 6v-
riga Vdsteuropa. Det beh6vs
femton ginger fler frivilliga
pensionsf6rsdkringar innan vi
nir samma nivi som i Sveri-
ge.

Enligt ]iirventaus kornmer
beskattningen attbli ett prob-.
lern orn detblir internationell
konkurrens orn individuella
pensionsfdrsdkringar. Ndr f6r-
sikringen, dvs. pensionen be'
talas utfrin Finland, innehills
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skatt. Beskattningen av en
pension som betalas ut fr6n
ett annat land 6r rnycket sv&-
rare att 6vervaka. Pensionen
kan betalas direkt till en ut-
lindsk bank utan att skatt in-
nehills och det 6r m6jligt att
man gl6mmer bort att anm6-
la det till skattrnasen.

Miklarnas roll
M6klaren 6r en sj6lvst6ndig
yrkesut6vare som lever pd att
f6rrnedla f6rs6kringar. Han
kan t.ex. fi i uppdrag att ta
reda pi var ett f6retag kan fi
de f 6rminligaste f 6rs6kringar-
na.
Miklaren ber orn anbud frin
olika bolag och samrnanf6r
f6rsikringstagaren och f6r-
siikraren. M6klarens inkomst
6r provisionen. I Sverige stir
mtiklarna f6r omkring en
ferntedel av f 6rs6kringsmark-
naden, hos oss 6rrn6klarverk-
samheten fortfarande liten.
Enligt fussi f irventaus f6rhil-
ler sig f6rsdkringsbranschen
positivt till miklarversamhe.
ten, sorn rned stor sannolik-
het kommer att 6ka ocksi i
Finland ndr den g:emensam-
ma marknaden 6ppnas,
Mdklarnas verksamhetsornri-
de blir hela det europeiska
samarbetsomridet. De tar
konkurrerande anbud frdn in-
hemska och utlEndska bolag.
Ocksi privatpersoner kan gen-
om en miklares f6rmedling
v6lja ett uflEndskt bolag till
trafikf6rsEkringsbolag. Men
mdklarnas arbetsf 6lt kommer
antagligen att vara de st6rre
bolagens f6rsdkringar.
fiirventaus upprnanar bide
f 6retag och privatpersoner att
noga dvervdga om det l6nar
sig att byta till utldndska f6r-
sikringar.

- Ett okomplicerat och direkt
f6rhillande mellan f6rsikra-
ren och f6rsdkringstagaren
fungerarbdst, det har erfaren-
heten visat. fill f6rsdkringh6r
ocksi information och servi-
ce, podnglerar fdrventaus.

- En risk 6r att f6rs6kringsta-
garen kan fi en ofullstindig
bild av f6rsikringsprodukten.
Kanske priset betonas f6r
mycket.
Om f6rsdkringstagaren harfitt en ofullstindig bild av
f6rsdkringen och det sedan
intrdffar en skada som inte
ersdtts eftersom f6rsikrings-
villkoren har varit begr6nsa-
de, uppstir frigan om vem
som har ansvaret.

- F6rs6kringsbolagets ansvar
6r strdngare 6n mdklarens.
Om f6rsdkringsbolaget har
gett ofullstandiga uppgifter
om begrinsningarna, skall
f6rsEkringsbolaget ersiitta
sorn orrl det inte hade funnits
nigonbegr6nsning. Om mdk-
laren i en motsvarande situa-
tion har gett ofullstindiga
uppgifter, ersdtter han den
skada som kunden har isam-
kats pi grund av de ofullst6n-
diga uppgifterna. I praktiken
kan det vara svirt att pivisa
en sddan skadan.

Centralf6rbundet
ut6var p6tryckning
]ussi f Erventaus har sk6tt VD :s
upp gifter pi F6rs6kringsbola-
gens Centralf6rbund sedan i
somras. F6re det var han i tre
och ett halvt 6rWD pi F6reta-
garnas Centralfdrbund. F6r-
s6kringsbranschen 6r bekant
frin b6rjan av 80-talet di |6r-
ventaus arbetade pi Pensions-
Varma och Nova.
Centralf6rbundets medlem-
mar 61 55 fdrsdkringsbolag
som iir verksamma i Finland -
tvi av dem 6r utlindska. Ock-
si arbetspensionsf6rsdkrings-
bolagen h6r till f6rbundet.
f drventaus anser det vara cent-
ralf6rbundets upp gift att vara
med och utveckla och piver-
ka lagstiftningen si att bran-
schens s5mpunkter beaktas.

Centralf6rbundet 6r en intres-
seorganisation som skall f6r-
svara f6rsdkringsbranschens
konkurrenskraft. Det finns
mycket att f6rsvara s6rskiltnu

under den pigiende integra-
tionsprocessen. Centralf6r-
bundet vill ocksi delta i och
piverka besluten sorn fattas i
Bryssel. Frarnf6r allt genorn
C.E.A., Europas f6rsdkrings-
kommitt6, den huvudsakliga
piverlaningskanalen sorn Cen-
tralfSrbundet 6r medlem i
kornrnitt6n. Nigon egen byrA
t6nker Centralf6rbundet inte
grunda i Bryssel.

- Kanalerna 61 6ppna och in-
formationsutbytet fungerar
bra pi det hdr sdttet, pipekar
|drventaus.
Centralf6rbundets andra
nyckelomride dr de hotbilder
och rn6jligheter sorn en f6r-
iindrad socialpolitik betyder
f6r f6rsikringsbranschen. Att
utveckla arbetspensionssyste.
mets och pensionsbolagens
verks amhetsf 6ruts 6ttningar
61 6r en annan viktiguppglft.
Sarnarbetet rned Arbetspen-
sionsanstalternas F6rbund
kornrnenterarf drventaus i f6r-
siktiga ordalag.

- Frigor som geller hela
f 6rs dkringsverksamheten sko-
ter vi tillsammans, i special-
frigor betonas Arbetspensi-
onsanstalternas F6rbunds
roll. Frigor som vi samarbe.
tar i 6r t.ex. skattefrigorna. I
internationella frigor har d6-
remot Centralf6rbundets roll
betonats.
Med Pensionsskyddscentra-
len har Centralf6rbundet fun-
gerande personkontakter,
men inte nigon officiell form
f6r kontakten. Folkpension-
sanstalten upplever man som
mer avlSgsen och pi sdtt och
vis som en konkurrenttill den
privata f6rsikringsbranschen.
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LONTAGARNA OCH
EUROPEISKA INTEG RATIONEN

PEKKA AI{IVIAVAJUTA
ProjektcheJ

C entr al.or g anis atimwrrlas
Europosamarbete

I
Enligt Pekka Ahmauaara dr det inte EG smnhntar udrt Wstem
med kollektiuaatal utan Finlands reg ering och arbetsgiuare
somJdrsdher skrotaregeln om att autalen dr allmdntbindan'
de. Om de lyckas hommer lbntagarna sudrligen att Jinna motiu
Jtir ett p o stiut sttillning stag ande till E G'me dlems shap.

Jouko lxldnen

Finland har rned EES-awtalet
f6rbundit sig att tillampa EG:s
arbetsrdtt. Eftersom avtalet
trdder i kraft ett ir senare 6n
planerat, fick lagberedarna si
pass rnycket tidsfrist att upp
draget blir ordentligt utf6rt.
I huvudsak 6r verkningarna
neutrala: nigra st6rre 6ndrin-
gar behovcie inte g6ras. Nivinpi arbetarskyddet blir t.o.m.
b6ttre.
Den st6rsta delen av EGbe-
stimmelserna stdller minimi-
nivier som kan 6verskridas
nationellt. Vira egna lagar har
i huvudsak tillsvidare varitpi biittre sidan om minimi-
niv6erna. Vi fir hoppas att l6n-
tagarna i Finland inte ham-
nar i samma situation som
l6ntagarna i England som blev
tvungna att s6ka slcydd i EG
ndr Ttratcher skrotade social-
systemet och avtalspolitiken.
Samfl iga l6ntagarorganisatio-
ner, fackcentralen FFC, tekni-
kercentralen FIFC och akade'
mikercentralen AKAVA, stdl-
ler sig bakom medlemsans&
kan. Slutlig stindpunkt till
medlemsskapet kommer de
att fatta pi grundval av f6r-
handlingsresultaten. Av avg&
rande betydelse f6r ldntagar-
organisationerna 6r att kollek-
tivavtalen 6r allmdnt bindan-
de vid eventuellt EU-medlem-
skap.

Fackf6reningsr6relsen anser
det ndmligen vara viktigt att
EUdirektiv orn arbetslivet vid
behov kan tr6da i kraft i Fin-
land ocksi genorn arbetsrnark-
nadsavtal, i enlighet rned tra-
ditionell finsk arbetsmark-
nadspraxis.
EU godkiinner arbetsmark-
nadsavtal som ers6tter lagar i
den min de 6r tickande. De
miste alltsi gdlla alla arbets-
tagare och arbetsgivare. Det
6r det allmdnna stadgandet i
17 S lagen orn arbetsavtal sorn
hos oss garanterar att avtalen
6r allmdnt bindande.
EU hotar med andra ord inte
Finlands kollektivavtalssys-
tem. Hotet kommer frin rege.
ringen och arbetsgivarna sorn
f6rs6ker upphiva regeln om
allmdnt bindande avtal. Om
de lyckas g6ra det, kommer
l6ntagarna att fi det svirt att
motivera en positiv stdnd-
punkt till EU-medlemskap.
EU befinner sig f6r tillfiillet i
en allvarlig ekonomisk kris.
Det visar antalet arbetsl6sa
som narmar sig 2o miljoner.

Fackf6renings16relsen och
Europafacket har med efter-
tryck krdvt att minskad arbets-
l6shet stdlls frdmst, betonat
betydelsen av selektiva stimu-
lansitg6rder och f6rutsatt att
den sociala dimensionen -

mdnniskornas v6lf6rd octr r6tt
att piverka - h6js i nivi med
de ekonomiska mdlsdttningar-

ll."r. nurer pi att vakna till
insilct om sin verklighet. F6r
ndrvarande pigir arbetet med
den s.k. Gr6nboken sorn be.
handlar socialpolitikens ut-
veckling och den s.k. Vitbok-
en sorn behandlar tillviixt,
konkurrenskraft och syssel-
sdttning, Det centrala ternat i
b6gge b6ckerna 6r viktigt f6r
fackf5reningsr6relsen: milet
kommer antagligen att vara
en halvering av arbetsl6she.
ten i Europa till fem procent
61 2000. Man planerar att av-
sitta 6ver 500 rniljarder ecu,
dvs. cirka 5 500 miljarder mark
till stimulansitgdrderna.
H6gst troligt kommer det ock-
si att stdllas krav pi fackf6re.
nings16relsen. Framfdrallt
kommer det att krdvas be-
redskap f6r flexibla l6snin-
gar. Den europeiska fackf6re
ningsr6relsen har ocksi b6r-
jat orientera sigi den riktning-
en. Annu f6r ett 6r sedan var
"flexibility" ett sv6rord, nu
talar man redan ornbegYeppet
positiv flexibilitet.
Europa har alla mdjligheter
att lyckas. En ny vdg framit
tycks ocksi i detta fall vara
m6jlig endast om den tvingas
fram av en djup kris.
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EES ANDRAR INTE

DE NATIONELLA
PENSIONS.

lt

Aldern 6r dock 65 ir, liksom i
Finland, berdttar Tapio Karsi-
kas.

rata-pensionen - betalas ut,
berittar Tapio Karsikas.
Farniljepensionen bestirns f6r
den efterlevande rnakan/ma-

fi pension i I)rskland, f6r-
sikrar Karsikas.
En forbdttringgdller sdttet att
berdkna iterstiende tid. Med
iterstiende tid avses tiden
frin den tidpunkt di arbetsta-
garen blev arbetsof6rm6gen
fram till pensions&ldern. I Fin-
land 6r denna tid pensions-
grundande tid orn arbetstaga-
ren blir arbetsof6rm6gen
medan anst6llningen pigir
eller inom ett 6r efter att an-
stdllningen upph6rt.

o

FORMANERNA

o

3
Pension p.g.a. arbetsofdrrnE-
ga kan man fd i alla EESl6n-
der. Ddremot varierar defini-
tionen pi arbetsof6rrniga, lik-
som sdttet att r6kna ut pensio.
nen. Om en arbetstagare fir
pension t.ex. frin Porfu gal kan
dethdnda atthan inte harritttill pension enligt finsk lag-
stiftning. I varje land bed6ms
den s6kandes arbetsf6rmiga
enligt de regler som gdller i
landet.

pension enligt lagarna bosdtt-
ningslandet beviljas pensio-
nen av det land ddr f6rmins-

jas. F6r att karenstiden skall

kens del pi sarnrna s6tt som
f6rrninslitarens pension -
genom att f6lja tvi olika rik-

Pensionsfcirminerna
och villkoren f6r att fe
pension bestdmsenligt
det egna landets lagar.
Avtalet f6renhetligar
alltsA inte EES-linder-

- Enligt
r6tten till

EES-avtalet
&terstiende

upph6r
tid inte

nes6tt.
Barnpensionen 6r ett undan-
tag. Den betalas av det land
dir barnet 6r bosatt till ett
belopp som rnotsvarar den
teoretiska pensionen.
Gamla pensioner
justeras

sionersomredan

si pl6tsligt utan giller si l6n- Enligt EES-avtalets ikrafttri-Familjepension betalas till
bide efterlevande rnaka/ ge arbetstagaren arbeta-r i en

innan rneilernsstat. Aters- delsestadgande kan de pen-nas pensionsftirminer. make och barn, Menbarnpen-
sion betalas endast av det landDdremot kan det f6r-

dndrade sdttet att rdk- sorn barnet 6r bosatt i. Om
barnet inte har rdtt till barn-

tiende tid sorn fogas till inva-
lidpensionen tilldmpas inte i
minga l6nder. Det 6r ett
mycket finskt, svenskt och trygghetjusteras si attde 6ve.

rensstimmer med EESavta-
let. M6jligheten till justering
finns f6r att EES-avtalet i vissa
fall ledertill en stdrre pension

sionen kan bli st6rre. Om man

sorn baserar sig
renskommelse

beviljats och
pA en 6ve-
orn social

pension, sager Tapio
Karsikas, chef ftir
Pensionsskyddscentral-
ens kundservice.
Varje enskilt EES-land har i
friga om pensioner och spe.
ciellt i friga om pensionsf6r-
miner en nationell lagstiftnin-
g som skiljer sig mycket frin
de andra ldndernas.
Bl.a. arbetsl6shetspensionen
6r okdnd i de flesta lEnderna.

litaren varit ldngst f6rs6krad. Nationell eller

ston.

tyskt begrepp.

- F6r pro rata-pensionen rnis-
te den teoretiska pensionen
fdrst rdknas ut. Den rdknas
enligt finsk lagstiftning. Des-
sutorn jimstills de perioder
en arbetstagare arbetat i Eu-

hade lyckats skulle man i fort-
siittningen ha undgitt on6di-
ga justeringsansprik, bekla-
gar Karsikas.
Orn en pensionstagare inom
tvi ir frin avtalets ikrafttrd-

na ut pensio
fall leda till

pensionen
Den vanl

ner I vtssa
en stdrre

pro rata-pension 6n tidigare.Ocksi f6rb$ittringar Att rdkna ut pensionen blirVid ber6kning av pensioner
talar EES-avtalet om att olika
f6rsdkringsperioder kan rdk-
nas de f6rsdkrade till godo. I
Europa 6r linga karenstider
vanliga. Med andra ord krdvs
det anstdllningstider pi flera
ir f6r att pension skall bevil-

svirare i och med EES-avtalet. - Pi Pensionss\rddscentra-
Det sker ndmligen pi tvi oli-
ka sitt: enligl finsk lagstift-
ning genom att tilldmpa EES-
avtalet och som pro rata-pen-

len har rnan, utan att lyckas,
f6rs6kt reda ut i vilka fall pen-

uppfyllas har man i EES-avta-
let kommit 6verens om att dande anhiller orn att fi sinDi en person s6ker arbetsl6s- ocksi anstdllningsperioder i

hets- eller deltidspension en- ett annat land kan godkdn-
ligtlagarnai Finlandbehand- nas.

96r samma relativa andel av
den teoretiska pensionen sorn
anstillningstiden i Finland
utg6r av den totala anstdll-

pension justerad betalas den
justerade pensionen retroak-
tivt frin ikrafttrddandet.

- Pensionen justeras bara pi
ans6kan. D6rf6r kornrner kort
f6r detta dndarnil att delas ut
till arbetspensionsinrdttnin-
garnas kontor, berdttar Tapio
Karsikas.

ropa med anstillning i Fin-
las drendet sorn en ans6kan land. Pro rata-pensionen ut-
orn ilderspension di den T.ex. i Tlrskland f6rutsdtts att
sdnds till Europa. en person skallir i landet f6r

haarbetatfem
att fi rdtt till

- Aven pensionsildern va-
rierar mycket frin land till

pension. Enligt
kan t,ex. de ir en ningstiden i EES-ldnderna.

EES-avtalet

land. Ett problem kan vara att arbetat i
arbetstagare
ersdtta de irFinland

inte s6ks i r6tttid. som fattas. Pi det sAttet upp den natio
Den pension sorn
pensionen enligt

6r st6rre -
igaste pensions- fylls f6rutsdttningarna f6r att nella lagstiftningen eller pro Interuju: Marja-Liisa Takala

Tapio Karsikas
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Alderspensionerna i EU-ldnderna
HdGSTA ERSATTNINGSNMAN

I SYDEUROPA
Pensionen iEmf6rs med ar-
betstagareni slufl6n pitre oli-
ka inkomstnivier. Pensioner-
na antas hab6rjat 1. 1. 1990 och
slufl6nen har berdknats en-
liot industriarbetarnas medel-
l6"ner 1989. De tre inkomstni-
vierna 61 2/5, 100 procent och
200 procent av den genom-
s nittliga industriarbetarl6nen
i varie land. Eftersom under-
s6kningen g6ller divarande
EG, anv6nds den gamla be'
ndmningen i forts6ttningen.
Bruttopension
i f6rh6llande
till bruttol6n
N?ir det gtiller forhillandet
mellan bruttopension och
bruttol6n finns det stora skill-
nader mellan de tolv med-
lemslEnderna. Ocksi f6rs6k-
ringstiden som kr6vs f6r full
pension varierar betydligt'
Tabell 1 visar bruttoPensio-
nen i f6rhillande till bruttol&
nen niir pensionstagaren 6r
en ensamitiende man som f6r
full pension. Tatrell 2 wisar den
f6rsdkringstiden sorn kr6vs
f6r full pension i de olika liin-
derna.
H6gst 6r ers6ttningsnivin i
Sydeuropa - i Spanien, Italien,
Grekland och Portugal. Ddrir
ocksi f6rsEkringstiden f6r full
pension kortare iin i de andra
medlemslinderna. Men i SPa-
nien, Grekland och Portugal
6r l6nenivin betydligt l6gre
6n i de 6vriga lSnderna. Ddr-
f6r miste ocks6 pensionen
vara stor i f6rh6llande till den
lilla l6nen f6r att man 6verhu-
wudtaget skall klara sig.

I Italien motsvarar l6nerna
den allmdnna niv6n i EuroPa.
Dtir har man ocksi genomf6rt
en reform som innebdr att ni-
vin pensioner som tjdnas in
fr.o.m. 1995 kommer att vara
mirkbart l6gre.
Aven Grekland genomf6rde
en reform vid irsskiftet sorn
betyder att pensionsnivin
sjunker nigot.
De ldgsta ersdttningsnivierna
finns i linder diir Pensioner-
na till st6rsta delen bestir av
jimnstora delar- i Irland, Stor-

E u rostat, Eu ropelska u n ionens stat! sti ska byrA,
har publicerat en utredning med-uppgifte-r om
&ldeispensionernas nivl i medlemsldnderna
(Old Ahe Replacement Ratios. Vol. 1. Eurostat'
Series-3D. Statistical Document. Luxembourg
1993). Ftir att fA fram iHmf6rbara siffror har man
valt'att utreda ftirhillandet mellan niv6n pA
Itderspensioner som betalas av de allmdnna
pensidnssystem och de obligatoriska-tilldggs-
bensionssistem och den genomsnittliga in'
Uustriarbe[arl6nen inom den privata sektorn.

britannien, Holland och Dan-
mark. Pi grund av den j[-rnn-
stora delen sjunker ocksi er-
sdttningsprocenten brantare
nir inkomsterna blir st6rre.
Men pensionernas nivi stiger
ocksd mer 6n i andra lEnder
n6r pensionstagaren f6rs6rjer
sin maka.

Nettopension/
nettol6n
Tabell S visar de rnotsvarande
nettopensionerna i f6rhillan-
de til-l nettol6nerna. Ers6tt-
ningsnivierna sti ger betYdligt
i alla ldnder och pi alla tre
inkomstnivier. Det beror Pi
att f6rsAkringsavgifterna for
pensionsinkornster dr betYd-
ligt liigre 6n l6ntagarnas av-
gi-fter i alla tolv ldnder' Till
f6ljd av progPessiv beskatt-
ning 6r ocksi skatteProcenter-
na liga.
Tabell 4 visar socialf6rsdk-
ringsavgifter, skatter och net-
tol6n nir l6nen motsvarar den
genomsnittliga industriarbe-
iarl6nen 1989. Tabell 5 visar
avgifter och nettopension ndr
peisionen gxundir sig pd den
ovanndrnnda inkomsten' Av-
gifter och skatter har i de fles-
tia faU rSknats ut enligt nivin
1.1.1990.

I sju lfinderuppbdrs socialf6r-
sikringsavgifter av Pensions-inkomit. Avgiften 6r ocksi
ganska lig, kanske med un-
dantagavTlskland ddr den 6r
6 procent. Avgifterna uPPbdrs
i Allmenhet f6r att tdcka pen-
sioniirernas sjukfdrsdkrings-
kostnader.
Pensionerna som betalas av
de obligatoriska pensionssYs-
temen -stannar ocksi inom
inkomstgrdnserna f6r mYcket
liga skatteprocenter. I TY!,k-
land uppbdrs ingen skatt f6r
lagstadgad pensionsinkomst.
Nettoersittningsnivierna f 6l-
jer ungefdr samma landsin-
delning sorn bruttoersdtt-
ningsnivierna. De h6gsta er-
sittningsprocenterna finns i
Grekland, Spanien, Portugal
och Italien. I linderna i mel-
langruppen - Frankrike, Lu-
xembuig, lYskland och Belgi-
en - blir skillnaderna mindre
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Tabell 1. Bmttopension i f6rhillande till bmttol6n
i EC-ldnderna 1990 - ensamstiende rnan rned full pension

200%,

56
L7
59
87
t7
15
82
54
77
90
25
59

Tabell 3. Nettopension i f6rhillande till nettol6n
i EC-l6nderna 1990

2/5 1oo X 2OO%

59
51
78
t12
50
442
78
76
77
90
42
53

100 x

47
34
69
98
JJ
29
78
67
77
90
33
55

83
96
L25
66
57
91
86
B9
98
53
72

53
37
75
97
27
26
94
69
LOz
97
50
63

2/3

Belgien
Danmark
Frankrike
Grekland
Holland
Irland
Italien
Luxernburg
Portugal
Spanien
Storbritannien
1}skland* Andel av rnedell6nen f6r industrianstilld

Belgien
Danmark
Frankrike
Grekland
Holland
Irland
Italien
Luxemburg
Portugal
Spanien
Storbritannien
Tlskland

73
60
8B
LO7
49
42
89
78
94
97
44
77

81

Tabell 2. F6rsdkringstid sorn krivs f6r full pension (m6n)
i EC-l6nderna 1990

Belgien
Danmark
Frankrike
Grekland
Holland
Irland
Italien
Luxemburg
Portugal
Spanien
Storbritannien
Tlskland

Tabell 4. Socialavgifter, skatter och nettol6n i procent av
medell6nen inom industrin i EC-linderna 1990, ensamstden-
de l6ntagare

F6rs6kringsavgifter Skatt Nettol6nAI

45
40
37,5
55
40
40
55
40
37
35
45
45

Belgien
Danmark
Frankrike
Grekland
Holland
Irland
Italien
Luxemburg
Portugal
Spanien
Storbritannien
Tlskland

22
43
7
1
23
26
16
15
7
10
18
18

L3
5
18
15
L2
B
9
t2
11
6I
18

65
54
75
85
64
66
76
75
82
84
74
64

sdrskilt n6r det giller den ge.
nomsnittliga och den l6gre in-
komstniv6n. Ddrernot bildar
liinderna rned den lEgsta er-
s6ttningsnivin - Irland, Stor-
britannien, Holland och Dan-
mark - fortfarande en eg:en
grupp, 6ven om nettoersdtt-
ningsnivin 6r klart bdttre 6n
bruttonivin i Danmark,
Kornpletterande
pensioner
De kompletterande pensions-
systemen 6r alltid ett problem
vid jdmf6relser. Eurostats
unders6kning f6rs6ker hitta
ett sitt att g6ra uppgifterna
fr6n olika liinder jiimf6rbara.
Men den har flera begr6ns-
ningar, sorn ocksi redovisas i
texten. De kornpletterande
pensionsf6rsdkringarna va-
rierar inte bara till sitt innehill
mellan arbetsgivare och f6r-
sdkrade, utan det 6r ocksi
svirt att fi exakta uppgifter
om hur allmdnna de 6r.

fu liigre lagstadgat och 6vrigt
obligatoriskt pensionsskydd,
desto vanligare ser de komp
letterande f6rsdkringarna ut
att vara. Pensionsf 6rs6kringar

som tagits av arbetsgivaren
och deras m6jliga inverkan
pi pensionernas ers6ttnings-
nivi behandlas skilt f6r varje
landutgiende frin olika anta-
ganden.
F6r de obligatoriska pensio-
nernas del beskriver ers6tt-
ningsnivierna situationen
ndr pensionen b6rjar. De ger
d6rf6r ingen bild av hur er-
sittningsnivin Endras under
pensionstiden. Pensionerna
justeras olika i olika ldnder
och ddrf6r kan skillnaderna
mellan lEnderna f6r6ndras
med 6ren.

|imf6relsen gdller dessutom
endast pensioner. Andra f6r-
rniner, t.ex. bostadsst6d, som
betalas till pension6rer p6ver-
kar ocksi den faktiska in-
komstnivin.
Nordisk statistik
Intressanta j6mf6relsepunk-
ter ger motsvarande uppgif-
ter frin de nordiska ldnderna
som finns i NOSOSKO:s senas-
te rapport (Sosial trygghet i de
nordiske land. Omfang, utgif-
ter og finansiering 1990. Nor-
disk statistisk skriftserie nr.

5
2
L4
12
0
10
0
0

95
96
86
85
100
90
100
94

Tabell 5. Socialavgifter, skatter och nettopension
i EC-l6nderna 1990

F6rsdkringsavgifter Skatt Nettol6n X

Belgien 0 0 100
Danmark 0 5 97
Frankrike 2 2 95
Grekland 3 3 93
Holland
Irland
Italien
Luxemburg
Portugal
Spanien
Storbritannien
I}skland

Erstittningsnivin i Finland 6r
betydligt h6gre n6r systemet
"rnognat", dvs. efter 40 f6rsii-
kringsir. Det gdller ersitt-
ningsnivin vid full invalid-
pension som i motsvarande
situation 61 70 procent.

SINIKKA LAITINEN
F orshare uid P snsiotls'

skgddscantralen

2
2
0
2
0
0
0
6

58. Oslo 1992). Materialet iir
inte exakt jimf6rbart, bl.a. 6r
l6neuppgifterna i NOSOSKO:s
rapport frin 1990 och de gdl-
ler rnanliga industriarbetares
medell6ner, men en Sfovjdrn-
f6relse l6ter sig g6ras.

I Norden ligger ilderspensio
nernas nettoersittningsniv-
ier pir europeisk rnellannivi:
pi Island 82, i Norge 70, i Sve'
rige 70, i Finland 58 och enligt
rapporten 56 procent i Dan-
marlc
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FOR EES
BESLUTSFATTANDET

TILL BRYSSEL?

I Finland har olika m5mdighe'
ter och inr6ttningar produce'
rat hundratals sidor anvisnin-
gar och information om hur
EES-reglerna skall tilldmpas.
Inom den sociala sektorn kom-
mer knappast mSngden pi
skam, pi sina st6llen iir man
redan inne pi andra g:enera-
tionen av anvisningar.

ett av de rnest komplicerade
internationella avtalen $enom
tiderna. Det 6r en ihopjdrnk-
ning av en t6t, sdrpr6glad eu-
ropeisk gemenskap (EG) och
en handelssarnmanslutnin$

stir av flera lager, d6r man
skall kunna l6sa lika vdl
huvudavtalet, protokollen, bi-
lagorna till avtalet och de reg-
ler sorn namns i bilagorna.
N6,r reglerna sorn ndmns i bi-

lagornatill avtaletkan ha sina
egna bilagor, dir det ibland
hinvisas till andra internatio-
nella avtal, befinnervioss i en
o gf enomtr6nglig paragraf-
djungel.
De flesta av oss som pi sin
egen smala sektor har kom-
mit i kontakt med denna
djungel b6rjar uppifrin, dvs.
frin de regler och direktiv som
g6ller den egna branschen och
iamlar smihingom nedat, till
rotniv6, d6r vi omslingfas av
huvudavtalets artiklar.
Niir vi tolkar EC-riitten 6r
perspektivet det motsatta, fr&n
basen mot toppen, eftersom
alla s.k. sekundiirr6ttsliga nor-
mer (f6rordningar och direk-
tiv) henger i grenarna endast
med kraft av den europeiska
gemenskapens stiftelseavtal
eller Romf6rdraget.
Det 6r rned andra ord en stor
utmaning att reda ut den ked-
ja av regler, sorn vi iir hirt
bundna till genorn den l6nk
sorn ffr vir bransch. F6r ar-
betspensionernas del slingtar
sig lianerna frin EES-avtalets
artikel 29 Ull bilaga VI, ddr
f6rordningarna 1408/71 och
574/72 n6mns. NEr wi l6rt oss
det vet vi tyvdrr 6nnu inte
vilket sociala trygghetssystem
en arbetstagare kommer att
ornfattas av i Europa, efter-
som EG:s f6rordningar om
social trygghet endast 6r ett
regelverk f6r koordinering
sorn stir ovanf6r de nationel-
la bestdmmelserna.
Via EGfdrordningarna borde
vi fi veta vilket lands lagar
som i sj6lva verket tilldmpas
pi varje arbetstagare eller fG
retagare som 16r sig i Europa.
Genorn f6rordningarna ga-
ranteras ut6ver de s.k. laP'als-
reglerna vissa grundr6tti$he'
tei som likabehandling och
export av f6rminer,

EC-dornstolen har i sina bes-
lut gett EGlagstiftaren riitt att
uppstdlla vissa beglensningar
f6r den nationella lagstiftnin-
gen, bl.a. gdller det reglerna
f6r sarnordning av pensioner.
I huvudsak bestims riitt till

Ett avtal i flera skikt (Efta) och dess medlemsldn-
Avtalet orn det europeiska ders intressen'
samarbetsomridetharkallats Resultatet 6r ett avtal sorn be'

Flyttar lagstift ningsrdtten frin Fin-
land till kontorshusen i Bryssel
nir Eurooeiska ekonomiska sam-
arbetsomridet, EES trdder i kraft?
Eller kan vi fi in en fot mellan
d6rren via riksdagen? Vem 5r det
egentligen som ger order i EES
och var fattas besluten?
Sdkert dr att endast EG-kommis-

-i" L

rJ

!$

U

gora
foro

sionen har ritt att
det gdller de nya
och direktiven.

forslag ndr
rdningarna
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f6rslag och
beredning

kommlssionen
experter
intressegrupper

informationsutb;rte
- experter

officiellt f6rslag kommissionen Efta-rddet
- Finland: stora

utskottet

EE$konsensus
Gemensamma
EE9kommitt6n

remissbehandling EC-parlamentet,
ekonomiska och
sociala kommitt6n

Efta-utlitanden

politiskt beredning COREPER,
arbetsgrupper

Efta-rAdet

slutlig konsensus Gemensamma
EE9kommitt6n

bindande normer EG - ridet Efta-lindernas
parlament

pension och pensionernas
belopp fortfarande enligt de
nationella lagarna.

Fr&n ftirslag till
bindande norrn
Lit oss 6ndi anta att vi ar
intresserade av att piverka
sj6lva innehAllet i f6rordnin-
garna. F6r att vi skall kunna
sdtta skeden i soppan, rneste
vi veta hur besluten fattas i
EG och EES.
Enligt EES-avtalet, artikel 99
skall kornmissionen redan i
beredningsskedet beakta Efta-
ldndernas isikter genom att
h6ra deras experter pi sarn-
ma sett sorn den h6r EGl6n-
dernas experter. Det 6r en
form av inofficiellt informa-
tionsutb5rte, eftersom bered-
ningen i EGkommissionen Ar
sekretessbelagd.

Riksdagsbehandling
Ndr kommissionen ger ett of-
ficiellt f6rslag till EGridet
inf ormeras samtidigt Efta-l6n-
derna om f6rslaget. I Finland
formedlar statsr&det informa-
tionen till riksdagens stora
utskott, sorn i sin tur ger f6rs-
laget vidare f6r behandling
till det ber6rda specialutskot-
tet. Riksdagen har rned andra
ord m6jlighet att ta stillning
och binda sig politiskt till stiill-
ningstagandet, innan f6rsla-
get godkdnns officiellt i Ge.
mensamrna EES-kommit-
t6n.
Finland kan, orn rnan vill
6ndra f6rslaget, f6rs6ka piver-
ka de 6vriga Efta-linderna den
diplornatiska viigen. Aven orn
riksdagen i princip kan lita
bli att godkinna lagen ocksi
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efter den gernensamma kom-
mitt6ns beslut, 6r det ett gans-
ka osannolikt alternativ.
Ddrf6r 6r det viktigt att riks-
dagen kan behandla f6rslaget
redan i ett tidigare skede.
Andringen av stora utskottets
uppgifter ingir i en proposi-
tion om indring av riksdags-
ordningen. Modellen till sto
ra utskottets nya roll 6r sam-
ma som i Danmark.
Bryssel iir platsen
om rnarr vill piverka
Det stdrnmer m.a.o. att Brys-
sel 6r platsen ndr man vill
piverka. Vi kan fi in en fot
mellan d6rren genorn att an-
vdnda riksdagen som kanal.
Alternativet 6r en egen agent
pi plats i Bryssel. Det 6r under
kommissionens berednings-
arbete sorn huvuddelen av
den rningomtalade lobby-
verksarnheten 6ger rum.
R6.tten att ge f6rslag till nya
f6rordningar och direktiv 6r
helt i kommissionens hiinder,
vilket betyder att rnan om rnan
vill fi iging nigonting miste
6vertyga kommissionen lob-
byvdgen. Allt som allt 6r bes-
lutsmekanismen lingsam och
byrikratisk och lingt mer
komplicerad 6n vad sorn hiir
framstdllts.
Finland kommer inte att ha
egna tjdnstemen i EC-kom-
missionens maskineri under
EE$skedet, men som Eu-med-
lern fir ocks& Finland egna
byrikrater.
EES-avtalet g&r f6re
finsk lagstiftning
Finlands riksdag har godkdnt

den gemensamma kornrnit-
t6ns beslut pi sarnma sitt som
ett vanligt internationellt av-
tal. F6rordningarna, som
motsvarar vira lagar, 6r efter
godk6nnandet direlct tillimp
liga ocks6 i Finland och har
direkt rittsverkan. Det bet5r-
der att de ocks6 kan iberopas
av enskilda medborgare. Dess-
utom 6r dornstolar och rn5rn-
digheter skyldiga att f6lja EE$
reglerna. I motsats till regler-
na rniste direktiven sdrskilt
inf6rlivas i finsk lagstiftning,
dvs. irnplernenteras.
EES-avtalet, reglerna som in-
gir i avtalet och den gernen-
samma kommitt6ns beslut
har f6retr6de framfdr finska
lagar. De skall dessutom tol-
kas pi det s6tt som EGdomsto
len f6reskriver. Efter anslut-
ning till EU faller den natio.
nella behandlingen bort och
en f6rordning blir direkt till-
ldmplig n6r den godkints av
EGridet.
HSgar av tolknings-
anvisningar
Till vad beh6vs den stora
rn6ngden tilldmpningsanvis-
ningar? Kan inte herrarna i
Bryssel skriva lagar?
S6rskilt inorn socialf6rs6-
kringssektorn, n6r det endast
gdller koordinerande lagstift-
ning, miste man berdtta f6r
dem som tillAmpar lagarna i
Finland vilken betydelse f6r-
ordningen har i deras fall.
Dessutom miste man utreda
vilka av EGdomstolens rdtts-
fall sorn skall beaktas vid tolk-
ningen av en viss f6rordning.
Hdr 6r ett exempel urverkliga

livet, ett utdrag ur f6rordnin-
gen l24B/92 som 6r en 6nd-
ring av f6rordnlngen 1408/
71 artikel 46 c:

"Om uppbErandet av f6rrni-
ner av annat slag eller av an-
nan inkornst rnedf6r minsk-
ning, innehillande eller in-
dragning av en eller flera f6r-
rniner sorn avses i artikel46.1
a och i av en eller flera f5rm6-
ner som avses i artikel 46.2
skall f6ljande regler g6lla:
a) Orn det 16r sig om en eller
flera f6rrniner som avses i
artikel 46.1 a i skall de belopp
som inte skulle utbetalas vid
en strikt tillEmpning av be.
stSmmelserna angaende
rninskning, innehillande
eller indragning enligt med-
lemsstaternas lagstiftning de
las rned det antal f6rminer
sorn skall rninskas, innehil-
las eller indragas..."
Kanske det blev klart att text-
avsnittet f6r arbetspensions-
systemets del handlar om
sam-ordning av och begrdns-
nin$ av sarnordningen av Pen-
sioner enligt lagen om olycks-
fallsf6rsikring, lagen om tra-
fikf6rs6kring, lagen om ska-
da idragen i militirtjinst och
lagen orn olycksfall i militdr-
tjinst?
De som dr intresserade kom-
mer att fir h6ra rner om detta
nir beslutsprocessen i EES
komrner i ging och den aktu-
ella f6rordningen f6rst god-
kdnns i Gernensamma EES-
kommitt6n och sedan i riks-
dagen. Ndr sidana f6rordnin-
gar skall utredas blir h6garna
av tilldmpningsanvisningar
otillitligt h6ga. Den sorn 6r
van vid finsk lagstiftning v6-
gar ndstan p6sti att EGf6rord-
ningarna kunde vara litet kla-
rare. Men vi fir l6ra oss att
leva med dem, om vi si vill
det eller inte.
Till sist nigra tr6stens ord till
de lisare sorn f6r kiirnpa rned
EES och socialf6rsdkrings-
irenden i sitt arbete: Frin
rninga hill har det berdttats
socialf6rsiikringsreglerna iir
de mest kornplicerade i EG:s
och EES regelverk. Om ni allt-
si i verkliga livet lyckats utre-
da hur en enskild EES-rned-
borgare skall f6rs6kras eller
hur hans pensionsans6kan
16r sig i Europa, 6r ni redan
nu veikliga experter pi EES
och socialf6rsdkring!

OUTI LEHMUS
Kont akt chef a id P ensi ons-
sky ddc entr alen juridisha
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OVERENSKOMMELSERNA
OM SOCIAL TRYGGHET OCH

EES

-

- Det 6r alltsi m6jligt f6r tvi
EES-l6nder att ocksi i forts6tt-
ningen bilateralt komplettera
EGla gstiftningen. Vanligen 6r
det friga om att ordna den
sociala tryggheten f6r person-
grupper sorn inte omfattas av
EGlagstiftningen dvs. f6r Per-
soner som inte fdrvErvsarbe'
tar och f6r medborgare i en
tredje stat, ber6ttar sektions-
chef Pia Aaltonen vid Pen-
sionss\rddscentralen.
I begS/nnelseskedet av den
eu ropeiska integSationen trod-
de man att Finland eventuellt
skulle kunna l6sa de frigor
som geller den sociala trYgghe'
ten genom att ingi 6verens-
kommelser om social trygghet
med alla EES-l6nder. Detta
blev dock inte fallet utan koor-
dineringen kom attbasera sig
pi EGlagstiftningen. Enligt
PiaAaltonen 6r den definitiva
f6rdelen med denna l6sning
att den 6r enhetlig, fastin r6tt
byrikratisk.
EES leder till att Finland nu
ingrir avtal i frigor som geller
skdtseln av den sociala trygg'
heten med sidana ldnder som
Finland inte tidigare hade av-
tal med. Dessa nya lEnder 6r
Belgien, Holland, Irland, Itali-
en, Liechtenstein, Portu$al
och Frankrike. Finland hade
redan fdrhandlat fram avtal
med Belgien och Portugal men
de har inte ratificerats med
hdnsyn till EES.

Fallet R6nnfeldt
sprikar
Att f6rhandla orn tilldrnpnin-
gen av de 6rnsesidiga 6verens-
kommelserna orn social tr5rgg-
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het sorningitts med de gamla
avtalslflnderna 6r enligt Pia
Aaltonen n6dvdndigt bl.a. Pigrund av det s.k. R6nn-
feldt' ska fallet. EC-domstolen
besl6t ndrnligen i februari
199 1 att 6verenskommelserna
om social trygghet b6r till6m-
pas, om tillimpningen av dem
Ieder till f6rminligare resul-
tat 6n tillEmpningen av EC-
f6rordningarna.

-Om de garnla avtalen skulle
fortsiitta att gdlla som sidana,
borde rnan i princip j6mf6ra
EGlagstiftningen och 6ver-
enskornmelsen om social
trygghet i varje enskilt fall.
Det administrativa arbetet
skulle da 6ka enormt, sdger
Aaltonen.
Man har beslutat l6sa proble
met genom att ingi nYa avtal
med avtalsldnderna. Det 6r
ocksi m6jligt att klara upp fr6-
gan genom notvdding.

Ny nordisk
konvention
Avtalssituationen 6r fdr tillfdl-
Iet 6nnu ganska brokig. En
del av avtalen har 6nnu inte
fdrnyats och eventuellt sk6ts
frdgorna genom notvixling.
De nva avtalen med TVskland,
Stor6ritannien, Osteirike och
Luxemburg 6r redan fiirdiga,
men riksdagen har inte iinnu
ratificerat dem. D6remot har
riksdagen redan ratificerat
den nordiska konventionen
om social trygghet som f6r
Finlands del kan anses vara
den viktigaste enskilda 6ve
renskornmelsen.
Pia Aaltonen beriittar att re'

DA EES-avtalet trdder i
kraft blir koordinerin-
gen av den sociala
tryggheten mellan Fin-
Iand och EES-lSnderna
primdrt en friga om
kontakt mellan flera
linder. lnom sitt eget
till6mpningsomride
ersdtter EG-!agstift ni n-
gen de aimsesidiga <ive-
renskommelserom so-
cial trygghet som in-
oatts mellan tvi lSnder.
Fintand miste dock i
prancip komma tive-
rens skilt med varie
!and, om hur man skall
ga till vdga med dessa
<iverenskommelser.
Detta gdller natu rligWis
inte de ISnder som inte
omfattas av avtalet ef-
tersom EES inte inver-
kar pi de r5verenskom-
melser om social
trygghet som ingatts
med dem.

formeringen av den nordiska
konventionen om social trygg-
het pib6rjades redan i slutet
av 1980-talet. Under reformar-
betet framgick att EE$avtalet
kommer att 6ndra koordine'
ringen av den sociala trygghe'
ten si att den sker i enlighet
med EC-lagstiftningen.
Milet f6r den nya nordiska
konventionen 6r att si l6ngt
sorn rn6jligt bevara den sPe-
ciella karaktiren f6r koordine'

ringen av de nordiska l6nder-
nas sociala trygghetssystem
och de nuvarande f6rfarings-
s6tten. Konventionens huvud-
vilct l6ggs vid att ordna den
sociala tryggheten f6r de icke
aktiva och f6r rnedborgarna i
tredje land. I den nya konven-
tionen om social trygghet har
rnan ocksi tagit rned de stad-
ganden som giller arbetsl6s-
hetsskyddet.
Frigor som gdller social servi-
ce och socialvird harddremot
behandlats i en separat nor-
disk 6verenskomrnelse om
social service, berittar Aalto'
nen.

Andra
6verenskornmelser
Sovjetunionens uppl6sning
ledde till att en redan fiirdig
6verenskornrnelse orn social
trygghet inte kunde godkdn-
nas. F6r n6rvarande f6rs inga
f6rhandlingar rned Ryssland.
D6remot har f6rhandlingar-
na mellan Finland och Est-
land redan kommit igang.
Overenskommelsen kan tidi-
sast trdda i kraft i slutet av
iss+. Ocksa med Lettland dr
man i berid att inleda diskus-
sioner. Med Polen har man
6nnu inte komrnit 6verens om
tidpunkten f6r f 6rhandlingar-
na.

- Overenskomrnelser med de
forna socialistiska liinderna
blir aktuella genast di deras
sociala trygghetssystem drtill-
rackligt stabila. Det 6r i och
f6r sigviktigt att utarbeta 6ver-
enskomrnelser med Finlands
n6rornriden, betonar Pia Aal-
tonen.
Texten i 6verenskornrnelsen
orn social tr5rgghet rnellan Fin-
land och Australien 6r n6stan
fiirdig. Med Nya Zeeland har
man redan f6rt preliminira
f6rhandlingar.

Inter-uju: Kimmo N orrmdn
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ARBETSPENSIONEN
r TNTJAItAD

GENOM ARBETE
ELLER TJUVKNEP?

Ioukohitlnen

Altti Aurela kommen-
terar debatten om in-
komstriverf riringen
mellan generationerna
som inleddes i Helsin-
gin Sanomats minads-
bilaga ftir snart ett 6r
sedan.

Tar vi br6det ur mun pi vira
barn f6r att finansiera vira
pensionirsdagar i s6derns sol?
Ar arbetspensionssystemet en
tusen miljarders v6xel utan
tdckning som kommande ge
nerationer fir betala? Har vi
fdrtj6nat vdr arbetspension
genom hederligt arbete eller
lurat oss till den med l6gner?
Har vi fonderat f6r mycket
eller f6r litet?

Under irtionden beslgrlldes
arbetspensionsinrittningar-
na f6r att de fonderade f6r
mycket, trots att arbetspen-
sionssystemet sjdlv stegvis
genom olika lag6ndringar har
sdnkt fonderingsgraden.
Milet har varit att anpassa
fonderingen till samhdllseko-
nomins bdrkraft, ndrmast gen-
om att hdlla ett 6ga pi konkur-
renskraften, dvs. pensions-
kostnaderna i konkurrentl6n-
derna.
De sorn oftast frarntrdtt som
motstindare till fonderingen
finns i samrna liiger som i dag
anklagar oss f6r att fonden iir
otillriiklig och krdver att pen-
sionerna skall s6nkas, dvs, pi
finansministeriet och bland
arbetsgivarna.

Svar och krav
Frigestiillning:arna som an-
vdnts f6r att hetsa tiU kig
mellan generationerna, t5rcks
samla sig kring 6tta teman

som i sjdlva verket angtiper
samma mil ur olika vinklar:
1) fonderingen 6r otillr6cklig
2) intj6nandeprincipens rik-
tighet 5) pistiendet om in-
komst6verf 6rin gen mellan ge.
nerationerna 4) pistiendet
om pensionsv6xeln som sak-
nar t6ckning 6) pdstiendet om
n6dvdndig tillvfixt 7) storleks-
skillnaderna mellan genera-
tionerna 8) pistiendet om
APLf6rsikringens h6ga kost-
nader.

Fel har begitts
Vi b6rjar snart sjdlva tro att
det 6r nigot fel med virt pen-
sionssystern. Idaginser allt fler
att tilldggsfonderingen borde
ha inf6rts redan f6r tio 6r se.
dan, och rnan frigar sig ddr-
f6r orn det verkligen finns en
grund f6r anklagelserna.
Visst finns det. Arbetstagar-
nas pensionsavgift borde ha
inf6rts redan i b6rjan av 80-
talet. Avgifterna borde ha hGjts i motsvarande grad ndr
antalet f6rtidspensioner steg
kraftigt. Tilliggsfonderingen
borde ha inletts genast ndr
ber6kningarna visade att det
var n6dvdndigt.
Utan arbetsgivarnas, finans-
ministeriets och nArdet geller
arbetstagaravgiften dessutom
fackets motstdnd hade det ock-
si giorts. Men det l6t sig inte
96ras.
Har di felen varit 6desdigta?
Ger de verkligen anledning
till anklagelserna och de
nedskdrningar sorn finansrni-
nisteriet kr6ver, dvs. en siink-
ning av pensionernas maxi-
minivi till 50 procent?

F6rsvaret har ordet
Svaret 6r ett entydigt nej. De
f6rskaste berikningarna visar
att arbetspensionernas bas 6r
hillbar. De itgirder som in-
gir i den senaste inkornstpoli-
tiska uppg6relsen och som

baserar sig pi Puros paket 6r
tillrickliga.
En analys av hur olika genera-
tioners pensionsavgifter mots-
varar f6rminerna visar att
pistiendena om en pensions-
v6.xel som saknar t6ckning och
plundringen av efterkom-
rnande generation saknar
grund. Virt arbetspensions-
system erbjuder varje genera-
tion pensioner p6 ett f6rmin-
ligare sdtt 6n nigon annan
pensionsf 6rsdkringsmodell.
Den springande punkten 6r
att avgifterna f6r pensionsf6r-
sdkringen faststiills till den
storlek som rnatematikerna
kornmer till i sina ber6knin-
gar. Det tryggar pensionerna
och det 6r det b6sta sittet att
se till att betalningsb6rdan
riktas rdtt till de olika ilders-
klasserna. Ocksi de tillfilliga
avgiftssinkningarna sorn har
genornf6rts rned den ekono
miska krisen sorn f6revdnd-
ning kommer att kompense.
ras enligt en avtalad tidsplan.

Arbete ger pension
En pension som tjdnats in gen-
om arbete och som baserar sigpi f6rsiikringsavgifter kan
rned r6tt f6rvdntas vara ok-
rdnkbar.
Intjdnandeprincipen har i
verkligheten alltid baserat sig
pi mer 6n f6rsdkringsavgifter
och fondering. L6ntagarna
har betalat f6r arbetspensio-
nen ocksi genom att de sedan
60-talet n6jt sig rned en l6gXe
l6neutveckling 6n vad sorn
varit m6jligt utan arbetspen-
sioner. Denna del avpensions-
ansvaret har lagenligt ldmnats
utan tdckning i f6rsikringsav-
gifterna och t6cks av arbetsgi-
varnas kollektiva utj 6mnings-
avgifter.
Angreppet mot intj6nande.
principen tr6ffar APLsyste-
mets bas. St6ten 6r den v6rsta
sedan 60-talet. Motstindarna

har fingat upp den ekonomis-
ka oppositionslusten hos den
yngre glenerationen som ir
hirt pressad av bostadsskul-
der och skatter. De utnyttjas
nu av angfiparna som vill
komma 6t arbetpensionerna.

Mycket v6sen orn
6vergfrngsskedet
Angfeppet f6ster all upprnirk-
sarnhet pi det nuvarande
6vergdngsskedet, pi den tem-
pordra inkomst6verf6ring
som iiger rum under ett par
generationer.
Arbetspensionssystemet 6r
konstruerat f6r attvara i kraft
fr&n generation till generati-
on. Det skall sk6rskidas i nor-
rnaltillstind, inte rned inled-
ningsskedets srni skevheter.
Ndr pensionsavgiften under
norrnaltillstind 6r konstant
frin generation till generati-
on, iir pistiendet att de f6r-
sikrade betalar nigot annat
6n den eg;rra pensionen glund-
l6st.

Frirsiikringsteknik er
endast teknik
Att pensionen tjdnas in har
ingenting att g6ra med hur
rnycket f6rs Ekringsbolagentillits avsitta i fonder. Full
fondering iir i praktiken orn6j-
ligt. Fondering 6r endast en
teknisk modell som 6r n6d-
viindig f6r den form av f6rs5-
kring sorn arbetspensionsf6r-
stikring 6r, inte ett mitt pi
intjinad pension. Det 6r fakta
sorl var kdnda och erkEnda
redan n6r virt pensionsf6rsE-
kringssysternet skapades.

Trots detta upph6jer kritiker-
na fonderingstekniken till
huvudprincip f6r hela syste
met. Alla pistienden om pen-
sionsskulden grundar sig
n6rnligen pi detta rdknes6tt.
Ocksi i ett jdrnviktslige base.
rar sig pensionsrdtten pi en
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utfistelse och ett moraliskt,
inte f6rsikringstekniskt, be
foEat tiUgodohavande: N6rjag
ha-r und6r hela livet f6rtjiinat
och betalat cn ritt avPassad
pensionsavgift, samma som
generationerna f6re mig och
6fter mig, har jag rdtt till Pen-
sion.

Bokf6rda och inte
bokf6rda pensions-
besparin$ar
Ocksi den konkreta fonderin-
gen 6r p6 samma s6ttkoPPla9
till samhAllsekonomins till-
stind, inte till intjEnandet. Pd
70-talet var fonderingen helt
sikert otillrdcklig, men det var
ett faktum som inte kunde
korrigeras genorn h6jda av-
Siftei eftersom inflationen
Ervmpte fonderna mer 6n
h6]niirgarna skulle ha inbrin-
gat.

Den del av avgiften som inte
uppbars och linens rdntef6r-
del stannade kvar i f6retagen'
investerades och stdrkte sarn-
hdllsekonomins formiga att
klara av kommande Pensio'
ner.
Denna princiP framstdlldes
redan di sorn en av de biiran-
de gtundtankarna f6r finan-
sieringen av arbetsPensions-
Iagena Arbetstagarna hade
prutat pi sina loner i den in-
i<omstpolitiska upPg6relsen
och ar6etsgivaren hade utfdst
sig att betala pensionerna; en
del av avgiften s5mtes i bokfo-
ringen och en del blev osYn-
lig.
Man kan kritisera bokf6rin$s-
metoden, men det 6r skdl att
minnas att man f6re arbets-
pensionslagen inte ens delvis
beh6vde bokf6ra Pensions-
utfdstelser som skuld.

Avtalad lon f6r
utf6rt arbete
Riitten till pension som tjd-
nats in {enom arbete baserar
siE pi En 6verenskommelse
d6"r ^arbetsgivaren har lovat
arbetstagaren pension som en
del av l6nen. Fonderingen och
tillIggsfonderingen har in-
gentingatt g6ra rned hurPen-
sionen tjdnas in.
Ndr arbetet iir giort, har ar-
betstagaren f6rtjiinat den av-
taladel6nen, ocksi den awta-
lade pensionen. Det iir arbets-
givarens upPgift att ansvara
L4

f6r att medlen r6cker till'
Pensionssystemets uPPgift 6r
att tryggri pensionerna vld
konktirser. Och att hindra to-
tala bedrdgerif6rs6k.

F6rdelnings-
principen
Utbetalningen av Pensioner-
na vilar i vilket fall som helst
pi f6rdelningsPrinciPen: Var-
je generationbetalar den fore-
giende generationens Pensio-
ner f6r att igen fi sina Pensio'
ner frin ndsta $eneration.
Teremiaderna 6ver Pensions-
ivstemens kalkYlmdssiga un-
derskott pekar Pi okunskaP
om systemets grunder. Efter-
sorn ivstemet i huvudsak ba-
serur iig pi f6rdelningsPrin-
cipen, d=r funktionsduglighe
teh inte beroende av fonder-
na.

Pensionsskulden,
finns den?
Pistiendet att virt Pensions-
svstemvisar ett underskott Pi
.h biljo., mark 6r riktig[. Men
det tii endast en kalkYl' en
teoretisering. Och di ocksd
enbart under f6rhillanden
med lig realriinta.
Med en realrdLnta Pi fem Pro-
cent upostdr det ingen skuld'
Vir a166tspensionsf6rsdkring
skulle i si fall snarare vara
6verfonderad.
F6r jiirnf6relsens skull 6r det
skdlitt rninnas ett annat omri-
de som krdver rdnteberdkning
ni l6ng sikt - Priset Pi
i<6rnkraJt, ddr de officiella
berdkningarna utgir frin en
realriinta pi fem Procent.
Det 6r uttryckligen realr6ntan'
inte bef olknings strukturen
eller den ekonomiska tillvdx-
ten, som iir den av$6rande
faktorn i ber6kningarna.
F6r egen del tror jag PA
linEsain tillviixt och lig real-
rdnIa. Det vill sdga billig
kdrnkraft och dYrt Pensions-
skydd. |ag erkdnner en Pen-
si6nsskirlil pi nigra hundra
miliarder, men Pdminner
samtidigt om att den bara ut-
gf6r en Srikdel av den natio-
nalf6rm6genhet som vi bY$gt
upp f6r aft 6verl6mna 6t vAra
barn.

Genefatigne1.nac ternativa antag.anden om den

Pistiendet om pensionsvd- e,.nd. H"iirifrdn hirstammir
xeln som pl-undrar ndsta ge inissf6rstindet att arbetspen-
neration miste f6rkastas to- sionssvstemet kr6ver en-bes-
talt.Ddremotirettkedjebrev' t6rnd iiUv6xt.
noggFannt reglerat och tryg-
g-.f ?" iiaft.n?e beskrivnin-g Ndr systernet ska,pades.st6dd-e
iv pensionssystemet. qgn-sig inte en-dast P-a en be'

Hera virt s amh6ue- b esti r. av Hf X"$&"*itt#:'it'TTe
sidanakedjebrev.Overf6ring i;;; ;tt -ritt ,r"*.t av sce.
av inkomst,J6rm6ge-nhet och narier, allt fr6n noll till nega-
andra f6rrniner rnellan gene tiv tillvixt.
rationerna, Den aktiva gene'
.uii"rru., fostrar och utb"ildar Vid nolltillvixt beh6ver vi i
f6liande Eeneration och 6ver- och f6r sig en ny pensionsf6r-
iarii""" ."lrrtlig"t hela natio- siikringsteknik' Men en h5ryo
,t"iib-r-og.nfieten som den tetisk fillviixt 6r viktigare pi
.rtdt't ocfi byggt upp. ei5;lr";|f .ornri9en 

inom

Det dr en bagatell om det i
r.mUana m.d d.tt stora f6r- Inteensenregfessivekonomi
;ltG;h"tt6verl6telsen finns utg6r ett hinder f6r pensions-
ett iiUkor att en skiva av pro- f6rsakringen' Omviutgerfren
a,rni"t t-"skineriets avtast- antagan-det att tillv6xten un-
nind skall vara reserverat f6r der en ling tid 6r noll eller
li."'o""itaiande generatio- negativ,.kommer det att bli
;;;t;;;i;ner. V?xeln har iinnu siiilvklarare f6r mdnni-

"n 
u.dta"Uritrg. skoratttryggailderdomendn

nar man tror Pe en Posltrv
I ett jtimviktsligebetalarva-r- tillvdxt. Tillv6xt rninskar be
je gdneration samma--avgift, hovet att trygga framtiden,
och ddrf6r samma fdrman eftersom man tror att det iir
som de sedan fir som pe-nsi- enklareattordnadentrygghe'
on. De som gAtt i pension f6re ten senare.
iemviktslAget har betalat min-'J;;;';;a'd;-ittt Arbetspensionen 6r
fidigare generationerlarf6r- sjfilvre$lerande
tidnit sin-a Densioner' De iild- Arbetspensionssystemet reg-

"t"- ta-"uae f6r Finlands leras autornatiskt enligt l6ne'

"l;if',r"ta.r&iEt et och iterupP nivin. Pensionen baserar sig
tyggd" lan"det. De stora 6ri- aifg\L -pe l6nen och indexet
ilifurn" uygger uPP en infra- till hiillten pi lonenivin' Dtir-
struktur otf,-pto,irrttionsap f6r anPa-ssar sig pensio-nssys-

""."t r"* eriiodubbelt viir- temettiUdenekonomiskatill-
["i"ffut" 6n Finlands inter- vixtens vdxlingar bittre dn
nationellt jdmf6relsevis an- minga andra system'
spriksl6saskuldb6rda' Isjdlvaverketbyggerhelaeko-
Det Finland sorn byggts upp n9m!n och f arnhillet i 6vri$t
o"h .., 6kad l6nsain-hlet so-m pi 6kad tillv6xt' ArbetsPen-
s""u.rilt"tuvprodulctionstek- -sionerna 6r det enda undan-
iit".rr och sdiskilt datatekni- tagsom autornatiskt anpassar
kens utveckling kommer att sig tiU fluktuationer'
de vira barn en bdttre levnads-il;H,:fi;";J;i;T;;':;; Ndr sit-Yationen kriiver 6r det
r".*tia som kan rorlioii ocksi.m6jrigt .;,JrHfii3,ff3i

""au"i "n den ekonomiskg ififfii'fr"?lare och mottaga-utvecklin$en medvetet hej- ,i;liffi;;;radikaltn'rrela-das' tionstalets tttit.; minskar
Att avstyra den allmiinnna samtidigt som nimnaren
f6rlamning som kan leda till 6kar'
detta iir det viktigaste vi kan
g6ra f6r kommande genera- Fel har riittats tilltioner' 

- egna och andras
Nodvdndi$ tillviixt? Anni felalritigare. dr pistien-
I varie pensionsprognos iir det att de optimistiska prog-
mur, [r.,r'.rg"n att ritgi-frin al- noserna skulle vara orsak till
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saneringsbehoven. Det 6r f6r-
utom att det 6r fel ocksi en
blodig ordtt.
Pdstiendena att arbetspen-
sionssystemet skulle ha byggts
pi l6s grund och att man har
lovat f6r mycket, trdffar mate.
matikerna som s6rskilt pi 70-
och 8O-talen f6resprikade och
arbetade f6r mittfull pen-
sionspolitik och sparligelin-
je.
Visst har man lekt jultomte i
socialpolitiken, men i regel
inom det andra pensionssys-
temet. Om man ndgon g6ng
lovat f6r mycket pi arbetspen-

sionssidan, har man ocksi
sjilv r6ttat till rnisstagen.
Felet ligger inte i berdknin-
garna ellerhos dem som giort
dem och inte heller i pen-
sionsprocenterna. Annu min-
dre i systemet som 6r det f6r-
delaktigaste systemet hittills.
Felen har begitts under valir
di man inte fdst nigot avseen-
de vid varningarna och inte
lyssnat pi matematikerna.

APL ersitter
f6rs6rjningsplikten
Det har traditionellt varit bar-
nens plikt att f6rs6rja sina fG

rildrar, octr 6r det fortfaran-
de pirn6nga stdllen. Folkpen-
sionslagen var det f6rsta f6r-
s6ket, rnen f6rst rned APL -lagen orn pension f6r arbets-
tagare - lyckades rnan ersdt-
ta f6rs6rjningsplikten rned
f6rsikring. Kollektivt, billigt
och tryggt.
Plilcten att f6rs6rja sina f6r6ld-
rar 6r en urgammal ekono-
misk sed, en av de rnest sprid-
da och dldsta r6ttsregler som
minniskan skapat. Den 6r di-
relct j 6mf 6rbar rned f6r6ldrar-
nas plikt att s6rja f6r sina barn,
sorn 6r en f6rutsdttning f6r
rn6nniskans existens.
I Finland har arrangemanget
lyckats si bra att det blivit
osynligt, nigonting som vi
inte mer reflekterar 6ver.
Vi kan vara stolta 6ver att pen-
sionssysternet 6r si bra att
gie[rene rnan gl6rnrner att det
existerar. Men det 6r m6rkligt
att f6retrddare f6r samh6llsve
tenskaperna, sorn borde be-
sitta kunskaper frin ett vitt
omride, kan gl6rnrna det.

Unga fdrlorar mest
Tanken att en generation i
framtiden f6r egen vinning
slutar betala ut pensioner 6r
om6jlig, f6rnuftsstridig. Den
enda siikra f6ljden blir att de
samtidigt f6rlorar sina egna
pensioner.
Och det g6ller inte enbart en
tryggad 6lderdom. F6rlusten
kan intr6ffa iwilken ilder som
helst, vilken dag sorn helst i
forrn av sjukdom eller famil-
jef6rs6rjarens d6d.

Just ner det ge[er pension som
b6rjar vid ung 6lder 6r arbets-
pensionen f6rminligast. Ar-
betspensionen kan tack vare
index stiga mingdubbelt i
jirnf6relse med frivilliga pen-
sioner. Vdxlin gar i f6nrdrvsin-
komstniv6n kan vara 6desdi-
glare.
Lagstadgad arbetspension iir
det enda pensionsslgrdd som
fungerar i praktiken. I jiimf&
relse rned andra pensionsmo.
deller blir skillnaden till ar-
betspensionens fdrdel st6rre
desto tidigare och i sdmre si-
tuation f6rsdkringen beh6vs.
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I en konflikt mellan genera-
tionerna skulle den generati-
on solll 96r uppror lida rnest.
Men det att krig strider mot
f6rnuftet har inte hindrat krig.
F6r det beh6vs arbete och va-
Pen.
Stora och
sme generationer
Det sakligt sett viktigaste te
mat i diskussionen 6r de stora
ildersklassernas pensionsil-
der, befogat men f6r sent.
Det 6r ett problem sorn Pen-
sionssystemets konstrulct6rer
hela tiden har varit medvetna
om. Och av alla vira problem
6r det det som har varit en-
klast att beakta i kalkylerna.
Problemet f6rmildras ocksi av
det fakturn att minga andra
lEnder har en liknande befolk-
ningsstruliitur. I nigra ldnder
till och med of6rdelalctigare
6n hos oss.

I Finland 6r f6rindringen som
snabbast ganska brant. Den
kan dock g6ras mindre fu6r
genom att pensioneringsil-
dern h6js. Vir befolknings-
struktur slir n6rnligen inte
viirldsrekord, men nogf den
nuvarande pensioneringsil-
dern. Det finns alltsi utr5rm-
me f6r att 6ndra pi kurvan.
Tekniska och ekonomiska l6s-
ningar pi problemet fanns
redan i den s.k. STAT-rappor-
ten som behandlade socialfdr-
sdkringens kostnadsutveck-
ling. Nu har f6rslagen genom-
f6rts lagstiftningsv6gen, lik-
som ocksa den n6dv6ndiga
justeringen ildersgTinserna
f6r de f6rtida pensionerna.
Reformarbetet har varit en tio
ir ling maraton, som egentli-
gen uppmdrksammades f6rst
pi slutrakan.
Redan STAT-rapporten visa-
de att l6sningen pA de stora
ildersklassernas pensionstid,
som en sdkerhetsventil med
automatisk utl6sning, var att
sdnka fonderingsgraden si att
den of6rdelaktiga puckeln pi
pensionskostnadskurvan
skdrs bort. Sarnma teknik fun-
gerar naturligtvis ocksi i fram-
tiden n6r man skall reglera
storleksskillnaderna mellan
generationerna.

Enkel aritmetik
En f6rdel n6r rnan behandlar
dessa problemen 6r att knap
past nigonting annat i sam-
haUet tan f6rutspis pi lika
ling sikt som f6rdndringar i
befolkningsstrukturen. De re'
dan f6dda dldersklasserna be.
st6mmer hur befolkningspy-
ramiden kommer att se ut un-
der f6ljande halvsekel och
antalet'kyinnor i fertil ilder
ger en antydan om utveckling-
en i ett 6nnu lEngre tids-
perspektiv.
De vdxlande storleksskillna-
derna mellan generationerna
6r ett av de enklare proble'
men i nir pensionssystemets
trygghet planeras. Pensions-
systemen 6r ocksi f6r 6vrigt
de b6st f6rutsdgbara av sam-
h6llets och ekonomins kom-
ponenter. Och si skall det ock-
sa vara.
Aven demogSafiska f6rdndrin-
gar som stannar utanf6r be'
r6kningsm6jligheterna 6r en-
ligt erfarenhet jdrnf6relsevis
enkla att behdrska. Det finns
empiriska modeller frin an-
dra lAnder och tidsperioder
f6r ndstan alla tdnkbara fdr-
dndringar.
Frivillig pension Ar
inget alternativ
En sdrsklld kommentar f6rt-
jdnar pdstiendet att kostna-
derna f6rAPL kommer attbli
si betungande f6r den yngte
generationen att det skulle
vara f6rdelalrrtigare f6r dem
att frig6ra sig frdn hela syste
met och ta privata fdrs6krin-
gar'
Skenbart kan det verka stim-
ma. Orn rnan kan anta att be-
riikninsgrundsrdntan och
vinstutdelningen pi den skul-
le betala hdlften av kostnader-
na f6r den frivilliga pensio-
nen, kan rnan spara till Al-
derspension till en l6gre kost-
nad 6n med APLf6rsdkring.
Det 6r si kritikerna r6knar.
Men det finns fem fel i jdmfG
relsen. Rdknefel pi tiotals eller
hundratals procentvars effelct
pi en gingkastar omkull jdm-
f6relsen.
F6mtom inbesparingen bor-
de dessutom de h6ga kostna-

derna f6r privat f6rs6kring
beaktas i berdkningen: f6rsilj-
1i3B kostar, f6rsikringar f6r-
faller, Endras och tecknas pd
nytt. Priset stiger ocksi dirf6r
att riskurvalet gir emot f6rs6k-
ringsbolaget di f6rsikringen
6r frivillig. Vinstutdelningen
sorn ingir i jirnf6relsen kan
ske endast p6 vinst, efter att
kostnaderna har tdclcts.
Av st6rre bet5zdelse 6r att jdm-
f6relsen inte bealctar att in-
komstnivin kan stiga. NATAPL
frarn till pensioneringen ger
ett skydd sorn 6r bundet till
l6nen, kan en privat f6rs6-
kringl vara lika f6rminlig en-
dast om berdknings-
grundsrintan och vinstutdel-
ninggn ti-llsamrnans -pi ling
silct 6r pi samrna nivd sorn
l6neutvecklingen. Det finns
inte nigra f6rs6kringsbolag
sorn sdljer f6rsEkringar sorn
garanterar detta,
Vid jiirnfdrelsen gl6mrner
man i allminhet invalid- och
familjepensionsskyddet, de
f6rtida pensionerna och del-
tidspensionerna, efterkarens-
en och de andra komplette
ringarna till arbetspensions-
skyddet. De frivilliga model-
lerna 6r enbart olika former
av sparande. APLkomplette'
ringarna 6r en del av trygghets-
systemet och h6lften av APL
avgiften gir till dem. Endast
familjepension ingir i privat
f6rs6kring, ingen av de 6vriga
pensionerna.
Frivillig pension 6r ett lika
limpligt alternativ till det all-
m6nna arbetspensionsslcyd-
det som cykeln f6r arbetsre
sor. Pi sommaren trevlig, bil-
lig och bekvdm, inte lika bra
ndr det regnar och totalt odug-
lig i djup sn6 eller n6r man
har ont i benen. Dvs. bra f6r
de vdllottade, men otrygg nir
man har otur. APL 6r en kol-
lektiv modell som erbjuder
kollektivtrafikens trygghet
med privatbilens f6rm6ner.
Det allvarligaste felet i kriti-
kernas tdnkes6tt 6r att man
hiller tyst om vad som hdn-
dermed de aktiva ildersgrup
pernas och de snart pensione'
rade dlders gruppernas pensio-
ner. I jimf6relsen t5rcks man
utgi frin att det 6r m6jligt att
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pi en gingdra inellerkapa av
deras pensioner.
Det kan inte vara ett seri6st
alternativ, varken m6nskligt,
rimligt eller politislrt sett. I
verkligheten skulle rnan bli
tvungen att bekosta tvi gene.
rationers pensioner samtidigt
och pensionskostnaden skul-
le niistan f6rdubblas under en
ling tid.
Tanken att APLf6rs6kringen
skulle erstittas rned privata
f6rsiikringar 6r inte realistisk.
Ddrernot passar de bra sorn
komplernent till APLf6rsEk-
ringen.
En torn
rnen farlig id6
Samtliga ternan i kritiken vi-
sar sigvara felaktiga eller sak-
na innehill. Inkomst6verf6r-

ARBETSpENStoN e3l2

ingen mellan generationerna
6r en illusion utan ekonorniskt
innehill. Ett rnediafenomen
sorn tas upp eller inte tas upp
av medierna.
F6ljderna av en konflikt mel-
lan generationerna blir eko.
nomiska fakta: Om betalarna
96r uppror l6ggs pensionsf6r-
s6kringen i ruiner och de sto
ra ildersklassernas pensione-
ring sl6r ekonomin i spillror.
Mark och procent av
varierande storlek
Att jtimf6ra pensionsavgifter
sorn betalas av olika genera-
tioner och de pensioner sorn
sedan utbetalas Er skenbart
exalct aritmetik Vid en grund-
ligare gfanskning 6r det inte
en ekonomislg inte ens socio-
logisk, utan enbart demago-
gisk "vetenskapsgren".
Annu pi sextiotalet skulle en
avgift pi 2O procent ha stjdlpt
samhillsekonomin och belas-
tat den aktiva generationen
6ver toleransgrensen,
Pi 2000-talet 6r en arbetsgivar-
avgift pi 20 procent en kon-
kurrensf6rdel, inte en nack-
del. Denbelastar inte konsum-
tionsnivAn, utan f6rb6ttrar
den. Kanske det 6r en f6rdel
sorn inte helt neutraliserar
arbetstagaravgiften pi 10 pro
cent, men allt sorn allt blir
belastningen mindre 6n en
sammanlagd avgift pi 20 pro
cent i dagens krisfinland.
Men de jdmf6rs med varan-
dra, procent f6r procent med
ett halvsekels tidsskillnad.
Somv6rst markf6r mark, n6r
man f6rsiker j6mf6ra privata
f6rsdkringar med APLf6rsdk-
ring.
Farlig populism
P6stiendenadrmed andraord
enkla att kullkasta. Ddremot
6r det mer eller mindre om6j-
ligt atthindra deras spridning
och de politiska konselqr'en-
serna.
Pistiendet om generationen
sorn blir plundrad 6r ett an-
v6ndbart tema f6r dern som
stir f6r den populistiska poli-
tiken. Alla tvcker om att h6ra
att det finns-nigot som de har
r6tt att kr6va.

Oberoende av journalisternas
och forskarnas str6van efter
sanningen 6r det ett hot rnot
pensionsslgrddet n6r dennna
rnissuppfattning valsas runt i
debatten.
En del av debatt6rerna vill
ocksi skdra ned pi pensioner-
na och hetsar medvetet till
strid mellan generationerna.
Man kan bara 6nska att de
ocks6 behirskar den konflikt
som de sjdlva ger upphov till.
R.etalarnas och pen-
slonarernas uppror
F6ljderna av den i sig inne
hillsl6sa diskussionen kan
nimligen bli mycket verkli-
ga, sorn vdrst katastrofala. Det
har talats orn betalarnas up
pror. Annu farligare kan di:t
bli orn pension6rerna gir sam-
man politislct, dvs. orn de tvin-
gas till det.
De stora ildersklassernas po-
litiska tyngd iir tillr6cklig f6r
att upph6va ekonomins lagar

f6r en viss tid. Efter det
skulle vi sti inf6r en katastrof
- en Superinflation och De-
pression sorn kommer att om-
ndmnas i historieb6ckerna
rned stor begynnelsebokstav.
Ett fall ner i de l6gpe serierna
i stil med Argentina.
Arbetspensions-
inriittninglarna skyl-
diga att f6rsvara sig
L6ntagarnas har f6rtj6nat sin
vid l6neuppg6relserna avta-
lade pension genom arbete.
Nu deltar de sjilva i finansie.
ringen av sina pensioner med
en egenavgift och har all rdtt
att f6ruts6tta att parterna stir
fast vid avtalet.
Om man avsiktlig gir in f6r
att skapa en konflikt mellan
generationerna, 6r milet att
avskaffa pensionen som ar-
betspensionsinrdttningarna
garanterar genom f6rsikring.
Det 6r pensionsinr6ttningar-
nas uppgift att g6ra de f6r-
sikrade uppmdrksamma om
hotet och kanalisera l6ntagar-
nas och detdnkande arbetsgi-
varnas krafter till ett kamp
mot f6rs6ken att ligga pen-
sionssystemet i ruiner
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Pensionsskyddscent-
ralen avstir efter tret-
tio ir frin kreditf6rs6k-
ringsverksamheten.
Kred itf <irsd kringen
Sverftirs till F6rsdk-
ringsaktiebolaget Ga-
rantia vid irsskiftet.

- Det nya bolaget btir-
jar frAn rent bord med
klart foretagsekono-
miska principer. Vi skall
sti pi egna ben. Ga-
rantia ges inte "beskaft-
ningsritt" som auto-
matiskt skulle tdcka ris-
kerna med st<id av nA-
gon lag, siiger Lauri
Koivusalo, VD for det
nya bolaget.

Med kreditf6rsdkring f6rstis
en f6rs6kring som beviljas
som slgrdd mot kreditf6rlus-
ter. Kreditf6rs6kring anses
med fullt sk6l vara en av de
sviraste formerna av f6rs6k-
ringsverksamhet.
Under ekonomiskt goda tider
klarar lintagarna i allmdnhet
av att sk6ta sina slSyldigheter.
Kreditf6rsdkraren har dA lAt-
tare att ta den normala risk
som 6r f6rknippad med f6r-
sikring. Till det h6r ocksd ofta
att f6rsdkringen beviljas utan
att det finns motgaranti som
ticker hela skadan.
- En f6rs6kring tecknas alltid
som slcydd mot att nigot eko
nomislct virde gir f6rlorat.
Med kreditf6rs6kringens
hj6lp ser man i sista hand till
att virdet pi de kapital som
placerats f6r arbetspensioner-
na bibehills, preciserar Lauri
Koivusalo.

-Kreditf6rsdkringen 6r ett
slags eget internt sdkerhets-
system f6r arbetspensionssYs-
temet, ett sdtt att trygga ar-
betspensionerna ocksi under
svira tider, konstaterar Koi-
vusalo,
Orsak och verkan
Enligt Koivusalo 6r det o-
n6digt att med facit i hand
fundera p6 vad som borde ha
giorts f6r att PensionsskYdds-
centralens kreditf6rs6kring
skulle ha kunnat undvika
problemen:

- Kreditf6rsikringen funge
rade vdl under tre irtionden.
Virt pensionssvstem 6r kon-
strueiat si att Sasen dr stark,
men i sista hand vilar allt Pi
h5rpoteserna orn ekonornisk
tillv6xt. Inte ens pensionsYs-
temet kan klara av en kronisk
och s6rskilt lingvarig ekono'
rnisk kris.

- De diliga ekonomiska f6r-
hillandena har utan tvekan
varit den frdmsta orsaken till
PSC:s kreditf6rs6krings prob
lem.
Konkursstatistiken trar varit
dyster lEsningunder de senas-
te tvi, tre iren.

- Det ser knappast bdttre ut i
dag. Antalet konkurser 6kar
fortfarande, men i en klart
lingsammare takt 6n i fjol,
konstaterar Koivusalo.
Koivusalo undviker omst6nd-
liga f6rklaringar. Han kvitte
rar vad som varit pi sitt raka
sdtt "itrninstone har rnan l6rt
sig nigot vdsenfligt om risk
management f6r framtiden".
Stora ansvar
F6retagen kunde anvdnda
PSC:s kreditf6rsdkringsorn s6-
kerhet f6r ett l6n som bevil-
jats av en arbetspensionsans-
talt. Dessutom har man med
hj6lp av krteditf6rsikringen
tdckt pensionsstiftelsernas
och -kassornas hela pensions-
ansvar.
Pensions skyddscentralens
kreditf 6rs dkrings ansvar upp
gick i fjol till sammanlagt 40
miljarder rnark. Pensions-
skyddscentralen har ocks6 va-
rit landets tredje st6rsta ga-
rantiinriittning vid sidan om
KOP och F6reningsbanken.
Av detta bruttoansvar pi 40
miljarder rnark har cirka 17
rniljarder beviljats utan till-
r6ckliga s6kerheter. Med f6r-
sdkringsterrner: det nettoans-
var vars iterkrav vid skade'
fall 6r osdkrast.
- Cirka h6lften av bruttoan-
svaret faller pi pensionsstif-
telsernas och -kassornas kon-
to. Deras andel avnettoansva-
ret 6r bet5rdligt mindre, cirka
4 miljarder, riknar Koivusa-
lo.
Uppskattad s6kerhet
- PSC:s kreditf6rsikring var
pi sin tid en rnYcket uPP-
skattad sikerhet. En obestrid-
lig f6rdel var det liga priset i
jdmf6relse med mdngen an-
nan sdkerhet. Dessutom be'
h6vde f6retagetinte alltid st6l-
la en motgaranti - det gellde
s6rskilt smi och medelstora
kunder.
F6r ett par ir sedan miste
PSC:s kreditf6rsdkring gen-
omf6ra en ordenflig prish6j-
ning. Och man har fortsatt pi
samma linje sedan dess.

-Tarifferna 6r i dag ganska
niira priserna pi de s6kerhe
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ter som bankerna erbjuder,
Skillnaden varierar mellan en
och en och en halv procent.
Priset piverkas naturligtrr'is av
kundfdretagets ekonomiska
stdllning. Vi analyserar kund-
f6retaget, och premien fast-
stdlls enligt den risk som 6sam-
kas oss.

Brist pA sdkerheter
ett problem
Enligt Koivusalo rider det en
stor brist pi sdkerheter pi
rnarknaden f6r nirvarande.
Han fornekar inte att PSC:s
skiirpta linje f6r sin del skulle
ha strarnat it situationen. Det
har ocksi forekornmit kritik
av PSC:s politik frin foreta-
garnas sida.

- Fdretagarnas kritik dr fors-
t6elig, eftersom PSC inte har
beviljat minga nya kreditf6r-
sdkringar, och priserna pi de
gamla har mingdubblats.

- Visst finns det pengar i den Fdrsiihringsaktiebolaget Garantias hontor ligger i Hebingfors centntm.
finska ekonomin. Om detbara

o

,]
ox

finns sdkerheter, f6r man all-
deles siikert kredit. Bristen pi
sdkerheter 6r onekligen ett
hinder f6r lintagningen, vis-
serligen iir inte heller investe.
ringsviljan sdrskilt stor f6r
ndrvarande, tror Koivusalo.
Behovet av sdkerheter 6r si
stort pi dagens rnarknad att
Koivusalo inte tror att PSC pi
nigot sdtt konkurrerar t.ex.
med Statens sdkerhetsfond.

-Det dr alltid konkurrens orn
goda kunder pi marknaden,
konstaterar Koivusalo.

- Niir och om investeringar-
na tar fart igen, si letar nog
f6retagen frarn alla m6jliga
alternativa sdkerheter. Redan
nu finns det tecken pi att ef-
terfrigan pi olika former av
sdkerheter sminingom bdrjar
vaknatill liv. Dettycks 6tmins-
tone finnas ett behov av sdker-
heter, fortsdtter Koivusalo.

Kreditf6rsSkrings-
tvAnget avskaffas
Hittills har pensionsstiftelser-
na och pensionskassorna va-
rit twungna att teckna kredit-
fdrsdkring i PSC f6r sina
lagstadgade pensionsansvar.
Och Pensionss}:lrddscentralen
har ocksi varit skyldig att be-
vilja f6rsdkring. PSC har er-
bjudit pensionsstiftelserna ett
heltdckande skydd, ett s.k.
paraplyskydd.
Frin och med irsskiftet av-
skaff as kreditfdrsdkringswd-
nget och med det paraply-
skyddet. Stiftelserna miste

tdcka sina ansvar pi nigot
annat s6tt.
- Stiftelserna blir tvungna att
sk6ta sina ansvar pi egna vill-
kor, ndr det heltdckande skyd-
det f6rsvinner. ]ag\rcket inte
att det 6r en sdrskilt drama-
tisk fdriindring fdr stiftelser-
na, eftersorn det garnla kredit-
f6rsdkringsbestindet kvarstir
och 6vergingstiden dr l6ng.
PSCbdr ansvarenunder 12 6r.

- Stiftelserna kornmer inte
automatislct att vara bundna
till Garantia, eftersorn den ob-
ligatoriska kreditf6rsS.kringen
avskaffas, konstaterar Koivu-
salo.

Stiftelserna
iir i gott skick
Enligt Koivusalos uppskatt-
ning har stiftelsernas tdckning
varit i gott skick:

- Hur fastigheter vdrderas i
bokf6ringen 6r nigot som
man kanske miste upppmiirk-
sarnrna mer 6n tidigare. En
principiellt betydande 6n-
dring dr att tdckningen korn-
mer att vara rner spridd 6n
tidigare. Annars kan jag inte
se nigra sdrskilda problern.
Reglerna f6r stiftelsernas tdck-
ningar blir i vilket fall som
helst striingare. Stiftelsear-
betsgivarens fastigheter kan
godkdnnas som tdckning for
h6gst 40 procent av det totala
pensionsansvaret. Tidigare
hart det inte funnits nigla
sidana begrdnsningar.

Man f6rs6ker ocksi pi annat
sdtt sprida ansvaret, t,ex. fir
en funktionell enhets andel
av tdckningen utg6ra h6gst 1 5
procent.

Tiickningen
6verrrakas
Ocksi vdrdet pi stiftelsernas
egendom kornmer att 6verva-
kas nogtannare 6n tidigare.
Stiftelsearbetsgivaren rniste
dessutom stdlla en sdkerhet
som motsvarar sex rninaders
pensionsprernier eller skaffa
en motsvarande bankgaranti.
Eller alternativt 6r att pi det
egna kapitalets villkor g6ra en
placering i pensionsstiftelsen.
Detta skall g6ras inom dentre
6r l6nga overg6ngstiden.
Koivusalo tror inte att stiftel-
serna och f6retagen bakom
dem gir in for nigra nya ar-
rangemang etminstone p.g.a.
vad som sker pi kreditf6rsdk-
ringsfronten.

- Ett f6retag som upprAtthil-
ler en pensionsstiftelse 6ver-
vdger alltid stiftelsens 6nda-
rnilsenlighet i f6rhdllande till
den e glra af f iirsverks arnheten :

gir den ihop med en egen
stiftelse, eller l6nar det sig f6r
fdretaget att sjdlv skdta pen-
sionsfallen eller k6pa tjdnster-
na utifrin.
- Det 6r alltid foretagets egrra
behov som ligger bakorn ett
eventuellt beslut att uppl6sa
en pensionsstiftelse, ddr spe.
lar utomstiende knappast
nigon roll.

En ljusning
kan sk<injas
Koivusalo tror att kreditf6rs6-
kringens problem b6rjar l6tta
i sarnrna takt som depressio-
nen sldpper sitt grepp.

- Om vi ser pi gamla tecken
borde depressionen redan ha
nitt sin botten. B6rskurserna
stiger och exporten drar. Det
finns en grund f6r optimism.
Men iterhdrntningen iir
rnycket lingsarn. Det negati-
vaste 6r att arbetsl6shetenblir
lingvarig, analyserar Koivu-
salo,

- Vi har i dag ett samhdlle
som baserar sig pi tjdnster.
Det leder ingen vart om vi
sparar si att pengarna inte 16r
pi sig. Pengarna rniste fis att
cirkulera f6r att efterfrigan
skall oka och f6r att det skall
skapas arbetstillfiillen. Vi mis-
te kornrna ihig att ocksi forsS-
kringarna betalas rned resul-
taten av arbetet.

- Det 6r vilctigl att mdnnnis-
kors tro och mod iterstdlls.
Annars klarar vi inte krisen,
sdger Lauri Koivusalo.
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SVANGREMMEN DRAS AT

Budgetpropositionen
irftiisiktigare 5n ftir ett
ir sedan. Man antar att
deoressionens botten
oaiseras 1 994. Produk-
ilonen vdntas 6ka med
en procent, medan ar-
betsltishetqn fortfaran-
de vdxer. Aterhdmtni-
ngen 5r lingsam p:g.a-.
att exportsektorn dr si
smal, tiverskuldsdtt-
ningen och att den in-
ternationella koniunk-
turvdxlingen liter vdn-
ta pi sig.

-

Propositionens slutsumma iir
1BB miljarder rnark. |iirnf6rt
med den egentliga statsbudge'
ten f6r ir 1993 5r realtillvdx-
ten 2,5 procent, om banksto
det inte beaktas. Arbetsl6she
ten 6r orsaken till att social-
och hdlsovirdsministeriets
utgifter stiger, presidentvalet
och EGfolkornr6stningen till
att justitieministeriets utgif-
ter itiger och bankstodet till
att f inansrninisteriets utgifter
stiger. Inorn 6vriga f6rvalt-
ningsornriden iir de budgete'
rade utgifterna l6gre 6n i
budgeten f6r 1995.

Statsekonomins underskott tir
fortfarande stort 1994. Under-
skotten 1 99 1-1994 tir samman-
lagt 250 miljarder mark, vil-
ket har rnedf6rt att statseko-
nomins skuld 6kat orovdckan-
de kraftigt 1991-1994. fu 1990
var skulden endast 10 procent
av BNP, ndsta 6r vdntas den
stiga till 65 procent.
Budgetpropositionens centra-
la m6l dr forbdttrad sysselsdtt-
ning och tryggade verksam-
hetsforutsdttningar f6r f6re
tagen. Samtidigt kvarstir tidi-
gaie mil att stoppa de offent-
fi ga utgifternas tillvdxttrend.
Malet ar att utgifterna 1995
skallvara pi samma nivi som
199 1.

I propositionen ingir inga till-
tdggdutgifter f6r stimulansit-
gdrder. Kalkylmdssigt kom-
mer skattegraden att stiga
1994 eftersom skatteiterbdrin-
garna flyttas framat till f6ljan-
de 6r och tvi iterbdringar
verkstdlls 1995. BudgetProPos-

20

tionen f6r ir 1994 har en itstra-
rnande verkan pi hela ekono'
min i motsats till tidigare Ar,
eftersom statens finansiering-
sunderskott b6rjar krYmPa.

Tudelningen
djupnar
Exporten har fortsatt att 6ka
och foretagens konkurrens-
kraft dr ovanligt bra' Skogsin-
dustrins l6ga exportPriser har
f6rdr6jt spridningen av exPor-
tens positiva verkningar. F6r-
bdttrad sysselsf,'ttning f6rut-
siitter att investeringarna
kornrner i ging, Investerin gar-
na har sjunkit till en liigre nivi

Krlstlna Issakalnen

6n nirgonsin efter andra
virldskriget och de vdntas fi
fart igen i slutet av ndsta ir.
I motvikt till exporttillvdxten
komrner den inhernska ef-
terfr6gan att sjunka till sam-
ma nivi som for 10 6r sedan.
Fallet frin toppen 61 1990 6r
over 20 procent. Den svaga
inhemska efterfrigan har ock-
sA rninskat irnporten, vilket
betyder att vi fir ett dverskott
i bytesbalansen trots att rdn-
teutgifterna f6r den utlindska
skulden 6kat. Bytesbalansen
visade overskott senast 1978'

Hemrnamarknaden f ortsdtter

att krympa vilket underbYg-
ger den stora arbetslSsheten,
Arbetsl6sheten vintas stiga
frin dagens drygt 17,5 till 19
procent1994. Antalet l6ngtids-
arbetsl6sa stiger till 200 000
och allt fler arbetslosa f6rlo
rar riitten till inkomstrelate-
rad arbetsloshetsersdttning.
Depressionen hiller ocksi in-
flationen nere, finansminis-
teriet uppskattar ndsta 6rs
prisstegring till 2,5 procent,
varav endast en procentenhet
6r beroende av rnervtirdes-
skattereformen. I en si ligt
hillen prognos finns det ett
mitt officiell optimism; N6-
ringslivets forsknin$sinstitut
uppskattar inflationstakten
till 5,5 procent.

Inbesparingar och
skattehtijnin$ar
I propositionen ingir nigla
sparlagar sorn orn de f6rverkli-
gas skulle innebiira en inbe'
sparing pi 13 miljarder.En
stor del av inbesparingarna i
statens utgifter beQrder 6kade
utgifter for kommunerna.
Stidngare villkor for statsbid-
rag och kornrnunernas fort-
sdttningsvis hojda finansie-
ringsandel av folkpensioner-
na betyder 8,5 rniljarder mark
i inbesparingar for staten. Tre
rniljarder verkliga inbesPari-
ngar blir resultatet av att f6r-
rninerna inte indexjusteras,
arbetslSstretsskyddet skiirs
ned, arbetstagarnas f6rsdk-
ringspremier beaktas i grun-
derna f6r forminerna och re-
forrnen orn tandvird f6r den
vuxna befolkningen blir inte
av.

Nya skatter iir bruksavgiften
f6r bilar och teleskatten, som
tillsamrnans vdntas inbringa
en miljard rnark. Den vikti-
gaste dndringen i inkornst-
beskattningen 5r familje-
stodsreforrnen, som kommer
att avskaffa skatteavdragen
och i stdllet h6ja barnbidra-
gen miirkbart. Avdragen som
avskaffas iir barnav6rdsav-
draget och avdraget f6r f6r-
s6rjningspliktiga i statsbe-
skattningen samt barnavdra-
get, ensamf6rsorjaravdraget
och f 6rviirvsinkomstavdraget
i komrnunalbeskattningen.
Skatteskalorna justeras inte.
TVingslinet, dvs. h6jd for-
skottsinneh6llning pA inkoms-
ter 6ver 100 000 rnark kom-
rner att verkstdllas ocksi nds-
ta ir.
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Omsdttningskatten skall en-
ligt planerna ersdttas med
mervirdesskatt frin och med
juni, vilket betyder att skatte-
basen utuidgas till tj6nster. Det
nuvarande antalet skattskyl-
diga, 110 0p0, kommer att
tredubblas. A andra sidan ut-
vidgas r6tten till att g6ra av-
drag fdr skatt pi produktions-
insatser, vilket minskar f6re-
tagens kostnadermed 8,2 mil-
jarder rnark i 6ret. Ur konsu-
mentens synvinkel sker en
itstramning av den indirekta
beskattningen, eftersom refor-
men hdjer bmttoskattegladen
med 0,3 procentenheter 6r
1994, dvs. 1,4 rniljarder mark
mer i skatter.

Srni iindringar i
socialav$ifterna
Smi strukturella dndringar
f6resl6s for arbetsgivarnas so-
cialskyddsavgifter. Arbets-
l6shetsf6rsdkrin gsavgiften bi-
behills p6 samma genom-
snittliga nivi som 1995, 6 pro
cent. Avgiften 61 3 procent av
l6nesumrnans f6rsta miljon
och 6,3 procent av den 6ver-
skjutande delen. F6r f6retag
vars l6nesumrna 6r rnindre
6n 11 miljoner mark blir ar-
betsl6shetsavgiften alltsi min-
dre 6n f6regiende 6r.
Ndr det g6ller arbetsgivarens
folkpensionsavgift itergir
man till gradering i f6rhillan-
de till avskrivningar och l&
nesumma. F6r stora kapital-
intensiva f6retag sorn 96r de
st6rsta avskrivningarna blir
f6rs6kringsavgiften i gen-
omsnitt drygt en procenten-
het st6rre 6n 1995. De privata
arbetsgivarnas arbetspen-
sionsfdrsdkringspremie 6nd-
ras inte. Ddremot stiger arbets-
givaravgiften till kommuner-
nas pensionsf5rs6kring frin
17,2 till 18 procent.
Den s.k. prygelskatten, h6jnin-
gen avde f6rsdkrades folkpen-
sionsavgift som det dterstod
0,25 penni per skatte6re av,
avskaffas 1994. L6ntagarnas
folkpensionsavgift kommer
att vara 1,55 och pensionsta-
garnas 2,55 penni per 6re.
Diiremot h6js den avdragsgil-
la arbetsl6shetsf6rsdkrings-
avgiften frin 0,2 procent till
1,87 procent. De f6rsiikrades
sjukf6rsdkringsavgift 6r fort-
farande 1,9 penni per skatt-
6re och 3,8 penni per skatt6re
f6r den del av inkomsten som
dverstigerS0 000 skatt6re. Pen-

sionstagarnas motsvarande
avgift 61 4,9 och 6,8 pennl per
skatt6re. Arbetstagarnas ar-
betspensionsavgift, f6r ndrva-
rande tre procent av l6nen,
Endras inte.
H6jningarna av de f6rsikra-
des avgifter skirper beskatt-
ningen nigot. I rnedelin-
kornstklasserna dr itstrarn-
ningen minst eller ungefir en
procent. F6r l6ntagare och
pensionstagare med st6rre
inkomster 6r skillnaden st6r-
re. T.ex. f6r en l6ntagare rned
en inkornst pi 150 000 mark
rninskar nettoinkomsten med
3 procent, om bruttoinkorns-
terna 6r pi sarnrna nivi som
1995.

F6r barnfamiljernas del
skdrps beskattningen i och
med att farniljeavdragen slo-
pas, rnen de h6jda barnbidra-
gen kompenserar f6rlusten i
genomsnitt. Enbarnsf amiljer-
nas nettoinkornster komrner
antagligen att rninskatill f6ljd
av reformen. Inkomsterna f6r
familjer rned barn under tre
ir rninskar dessutorn d6rf6r
att det s.k. bl6jtilldgget slopas,
medan farniljer rned flera
barn f6rtjdnar pi de st6rre
barnbidragen.

Stdrre sjiilvrisk
Inom social- och h6lsovirds-
ministeriets f6rvaltnings-
omride sker en omfattande
reforrnering av f amiljest6det.
Skatteavdragen kornpenseras
rned h6jda barnbidrag. Barn-
bidragen iir fortfarande skat-
tefria. Till reforrnen h6r ocksi
en 6kning av bostadsbidragen
till barnfarniljer.
Sjukf6rsdkringens kostnad-
sutvecklingbromsas upp gen-
om att dagpenningens barn-
tilliggslopas och den f6rsekra-
des andel av kostnader f6r me.
dicin och resor 6kar. Inbespa-
ringar g6rs ocksi genom att
arbetstagarnas arbetspen-
sions- och arbetsl6shetsf6r-
sdkringsavgifter verkar min-
skande pd sjuk- och f6r6ldra-
dagpenning. Tandvirdsrefor-
men som uppskjutits i ett par
ir slopas helt. Besparingarna
inom sjukf6rsdkringsselctorn
beriiknas sarnrnanlagt uppga
till dver en rniljard rnark.
Enligt propositionen skall ar-
betsl6shetsskyddet reforrne-
ras. Sex minader f6rvdrvsar-
bete 6r ett n;rtt villkor f6r
grunddagpenning sorn blir
tidsbegrdnsad och utbetalas
h6gst 500 dagar pi samma sdtt

som den inkomstrelaterade
dagpenningen. D6refter fir
den arbetsl6sa arbetsmark-
nadsstdd i 500 dagar. Arbets-
marknadsst6det h6r till ar-
betsministeriets f6rvaltnings-
omride. Nykomlingarna pi
arbetsmarknaden omfattas
genas_t av arbetsmarknadsstG
det. Andringarna begrdnsar
inte 55 6r fyllda arbetstagares
rtitt till inkomstskydd framtill arbetsl6shetspensionsil-
dern.
Kornrnunerna tvingas att spa-
ra in pi social- och hilsotjiins-
ter genom att statsandelarna
skirs ned 5,7 miljarder mark.
Moderskapsunderst6det och
milit6runderst6det flyttas
frin kommunernas socialf6r-
valtning till Folkpensionsans-
talten. En st6rre andel 6ppen-
vird och samordning av re-
surserna inom olika sektorer
skall f6rbdttra social- och hdl-
sovirdens funktionsduglighet
och ekonorni.
Stiltje i statens
pensionsfond
I slutet av 1994 kommer sta-
tens pensionskassas kapital att
uppgA till drygt 13 rniljarder
mark. De statliga iimbetsver-
kens och inriittningarnas pen-
sionsavgifter komrner att up
pg6 till 4,4 rniljarder mark och
de statsanstilldas avgifter till
0,9 miljarder rnark. Rdntein-
komsterna av lin till staten
kornrner att vara 1,2 miljar-
der. Dessutorn tillf6rs fonden
252 miljoner mark i 6verf&
ringsavgifter fr6nAPLarbets-

av de ut-
sombetalas

av sorn
har bolagiserats och
till att omfattas avAPL.
budgetpropositionen 6r
let att utveckla statens
sionsfond i samrna riktning
sorn den privata sektorns ar-
betspensionsfond.

BO LUNDQVIST
Sp e cialf or skar e a id P ens ions-

shyddscentralan

Pen-

Arbetsgivarnas genomsnittliga avgifter

1995 1994

Folkpensionsavgiften
privat
offentlig

Sjukf 6rs 6krin gs avgiften
privat
staten
kommunerna
annan offentlig

2,BB

5,95
5,4

3,95

L,45

2,70
2,70
4,20

1,45

2,70
2,70
7,20

Arbetsl6shetsf6rs6kringen 6,0 6,0

Arbetspensionsf 6rs6krin gen

APL
I(TAPL

15,5

17,2

15,6

18,0

anlrtsruNsIoN rlz 2t



nArrssKYDDs.F E FoR M E N -ENKLARE ATT OVERKLAGA
I en funqerande f6rualt-
ning faftas snabba, ef'
fektiva och ekonomiskt
ftirdelaktiga beslut.
Rdttsskyddsreformen
som gdller handl3gg-
ning av pensionsfr6gor
efterstrlvar detta. Av-
sikten med reformen Hr
att avldgsna ontidiga
handlSggningsskeden
- utan attgltimma klien-
tens r5ttsskYdd.

RIITTA
KORPILUOMA

IltuecklingscheJ pd
P msians sky dds c entr alens

juridiska audelning

Det arbrukligt att indela r6tts-
skvddsmedlen inom f6rvalt-
niirgen i f6rebyggande medel
ochl efterhand korrigerande
medel. Genom f6rebyggande
r6ttsskyddsmedel vill man
f6rs6kra sig om att besluten i
fdrsta instans fattas si korrekt
som m6jligt. Korrigerande
medel (6ndringss6kande) be-
h6vs f6r att korrigera felakti-
sa beslut. Den aktuella refor-
ir.., arr".rcerar pi bida fron-
terna.
I lagen stadgas i rnYcket ringa
utstr6ckning om handligg-
ningen av arbetsPensioner
inom den privata sektorn'
Man har t6nkt att det Privata
arbetspensionssystemet 6ndi
uppfyiler rninimikraven Pi
ridgivning och service som
stadgas i lagen om f6rvalt-
ninEifdrfarande. Detta 6r s6-
kert" faUet. Men det 6r iindi
bra att rniniminivin f6r servi-
ce och spelreglerna f6r hand-
lii ggningen av pensionsf rigor
6r fastst6llda i lag.
I sarnband med besv6ren Pre'
senteras ofta nYa utredningar.
Fast6n pensionsanstalten gir
med pi att 6ndra sitt tidigare
avslagsbeslut till beviljande
beslut, kan den inte sjdlv r6tta
sitt beslut, utan besv6rs6ren-
det miste handldggas i be'
svirsinstans. Detta f6rdr6jer
naturligtvis det slutliga avg6
randet bch f6rorsakar on6di-
ga adrninistrativa utgifter.
Mrilet f5r reforrnen 6r att en-
dast de 6renden, sorrr Pen-
sionsanstalten inte Endrar
enligt 6ndringss6kandens
6nskemil, handldggs i be-
svdrsinstans.

Planerad
sedan 70-talet
Att i f6rsta hand rdtta ett Pen-
sionsdrende vid den Pensions-
anstalt som fattatbeslutet dvs.
sj6lwdttelse har diskuterats
liinge. En arbetsgruPP so1g
Peniions skvdd scentralen till-
satt redan ar 1SZO f6reslogatt
pensionsinrittningarna skul-
ie ha st6rre m6jligheter till
si6lvrdttelse. Samma sak f6re
sioE Kommitt6n f6r rdttsslqldd
ino-m social- och hdlsovirds-
f6rvaltningen 61 1979, Kom-
missionen f6r fr6gor om in-
validitetsbed6mning ir 1982,
Kommitt6n f6r f6rvaltnings-
rdttsskipningen 61 1985 och
slutligen Kommitt6n f6r 6nd-
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ringss6kande i pensionsslgrd-
dsiirenden ir 1989. F6rst nu
f6rbereder social- och hdlso
virdsministeriet regeringens
proposition. Det 6r rneningen
att propositionen skall avlitas
till riksdagen under denna
h6st och att reformen skall
trdda i kraft 1.1.1994.

Lagen orn f6rvalt-
ningsf6rfarande
Man f6reslir att en hdnvis-
ning till lagen om f6rvalt-
ningsf6rfarande skall fogas
tillAPL. Nedan ndmnda stad-
ganden i lagen orn f6rvalt-
ningsf 6rf arande kornrner
Sven att gdlla arbetspen-
sionssystemet inom den pri-
vata sektorn:

- handlingar som tillstdllts fel
mlmdighet skall ornedelbart
6verf6ras till riitt rnyndighet

- myndighet Ar skyldig att
bist6 s6kanden i anhingig-
g6randet av hans irende

- myndighet skall se till att
drendet utreds

- s6kanden skall beredas
tillfiille att h6ras innan dren-
det avgors

- jdvsgrunderna f6r tjinste.
man som handldgger drendet
skall utredas

- beslut skall motiveras och
beslut som 6r oriktigt skall
rdttas.
Dessa principer gdller redan
nu Folkpensionsanstalten och
Statskontoret.

RAdgivnings-
och utrednings-
skyldigheten
Hur iindras det nuvarande
handliiggningss6ttet av ovan-
ndmndi-stadlanden?Atrnins-
tone betonas slqfldigheten att
ge service och r6d mer 6n tidi-
gare. Ocksi utredningsskyl-
digheten betonas. APL in-
nehiller vissa stadganden om
bevisborda. Pi pensionsinr6tt-
ningen ankommer att skaffa
fram de utredningar sorn be.
h6vs rned undantag av situa-
tioner som det stadgas sdrskilt
om. Visst har rnan ocksi tidi-
gare skaffat utredningar pi
eget initiativ, men frigan fir
en lite annan nyans i och med
att skyldigheten nu f,'rlagstad-
gad.

ARBETSPENSToN e3l2

Stadgandena om jiv leder till
att nuvarande praxis blir en-
tydigare. Ur s6kandens sJrn-
punkt iir kravet p6 rnotivera-
de beslut viktigl't. Under senare
ir har pensionsinrdttningar-
na visserligen giort framsteg i
denna friga eftersom denna
aspekt redan ldnge beaktats i
friga om beddrnning av ar-
betsfdrrnigan.
Sjiilvriittelse
Det f6reslis att stadganden om
rdttelse av pensionsbeslut in-
tas i APL samtidigt som stad-
gandena orn rdttelse av sak-
och skrivfel b6rjar tilldmpas
sarntidigt rned APL. Avsilicten
6r att det skall vara rn6jligt att
rdtta ett felaktigt beslut gen-
orn ett si l6tt f6rfarande sorn
mdjligt utan att dock 6venty-
ra s6kandens rdttsskydd.

Om pensionss6kanden 6r
missn6jd med pensionsinrdtt-
ningens beslut, f6r pension-
sinrittningen sjilv r6tta sitt
beslut, om den godkdnner
dndringss6kandens alla yr-
kanden. I sidana fall an-
hingiggdrs drendet inte alls
vid besvdrsrn5mdighet utan ett
nytt, rittat beslut skickas till
s6kanden. Orn den sorn sdker
dndring dr missn6jd ocksi
rned det beslutet, kan han pi
nytt 6verklaga beslutet. Ock-
si i detta fall prdvar pensions-
inrdttningen besviren och,
om den inte dndar sitt beslut,
skickas besvdren till pensions-

n6mnden. F6r att f6rhindra
en alltf6r ling handlegghings-
tid wid pensionsinrdttningfen
b6r besviren siindas vidare
inom en minad, Samma reg-
ler gdller besvir sorn behand-
las i f6rsdkringsdomstolen.
Frirsenad
findringsans6kan
Om Endringsans6kan f6r-
senas kan pensionsinrittnin-
gen rdtta beslutet sorn r6ttelse
av sakfel. Ocksi i detta beslut
kan iindring s6kas. Om pen-
sionsinrdttningen inte rdttar
sitt beslut b6r besvd'ren s6ndas
till pensionsniimnden, som
bara kan lSmna besvdren utan
pr6vningom de inkommit for
sent. Pensionsinrdttningen
kan inte fatta beslut orn att
ldrnna besvdren utan prov-
ning.
Pensionsinrdttningen kan all-
tid pi eget initiativ rdtta be.
slutet till dndringss6kandens
f6rdel. Om beslutetborde rit-
tas till dndringss6kandens
nackdel miste pensionstaga-
ren ge sitt skriftliga sarnt5rcke
till det.

I Pensionsskyddscentralens
direktiv utgir rnan frin att
om f6ljden av en negativ rtit-
telse 6r iterkrav si b6r be
loppet for iterkrav uppges i
samband med beg6ran orrr
samtycke. Pensionstagaren
b6r di han ger sitt samt5rcke
vara rnedveten orn vad han

gir rned p6. Dessutom kan
pensionstagaren s6ka findring
i rittelsebeslutet orn han, di
han fitt det egenfliga beslu-
tet, kommer pi andra tankar.
Om pensionstagaren inte gir
med pi en f6r honom sjdlv
negativ rdttelse av beslutet b6r
ans6kan om att upphdva (6ter-
brytande) beslutet s6kas vid
f6rsdkringsdomstolen, som
hittills.
Rdttss kyddsref orrnen betyd er
l6gre kostnader f6r f6rvalt-
ning, samtidigl som behand-
lingen av pensionsdrenden
blir snabbare och rdttsskyddet
for dem som soker pension
blir bdttre. Ddrf6r iir det f6r-
vinande att den forverkligas
f6rst nu. Men bdttre sent 5n
aldrig.
Reforrnen leder inte till att
forsikringsdornstolen blir
den gernensa[lrna h6gsta be-
sviirsinstansen f6r alla pen-
sionsdrenden. H6gsta f6rvalt-
ningsdomstolen 6r siledes
fortfarande hogsta besvdrsins-
tans for pensionsdrenden
inorn den offentliga sektorn.
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AIDRE ARBETSTAGARE OCH
AUTO MATIS KT AVB RYTAN D E

AV APL.ANSTALLNING

Milet f<ir pensions-
kommitt6n 1990 var att
stoda dldre arbetstaga-
res mtijligheter till fort-
satt arbete. Med tanke
pA den framtida pen-
sionen ville man att
fortsatt arbete skulle
vara ett bdttre alternativ
5n tidig pensionering.

-

Olika unders6kningar visar
att l6nen vanligen utvecklas
lingsammare vid h6gre ilder.
F6rdndrade f6rhillanden kr6-
ver ny kunskap och annor-
lunda kraftresurser, rehabili-
tering och utbildningkan leda
till arbetsuppgifter som inte
mera motsvarar de tidigare.
Dessa eller andra orsakermed-
verkar eventuellt till att l6nen
sjunker. Om fortsatt arbete
leder till att pensionen blir
rnindre, 6kar viljan till pen-
sionering.
Det 6r f6rminligt f6r arbetsta-
garen att avbryta en linryarig
anstdllning si att tvi seParata
anstdllningar uppstir, i sdda-
na fall minskas penslonen
sorn intjdnas av hela anst6ll-
ningen inte till f6ljd av att
inkomsterna blivit mlndre.
Pi f6rslag av pensionskomrnit-
t6n 1990 komrner ett nytt stad-
gande orn automatiskt av-
br5rtande av en anstdllnin$
fr6n b6rjan av ir 1994 att fo-
gas till APL. Automatiskt av-
br5rtande garanterar en arbets-
taggl-e- som har en ldnryarig
anst6llning en pensionsnivi
som motsvarar den han uPP
nitt frarn till 55 6rs 6lder, fas-
tdn hans inkomster hos sam-
ma arbetsgivare senare skulle
bli rnindre.
Motsvarande stadgande fogas
ocksi till LF6PL och till den
offentliga sektorns pensions-
lagar.

Villkor och tidpunkt
Enligt det nya stadgandet
avbryts en anstdllning alltid
autoinatiskt ndr en 5442 ir
gammal arbetstagares APL
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anstillning har fortgitt oav-
brutet i minst tio 6r. Bide vill-
koret om arbetstagarens ilder
och om anstillningens l6ngd
skall vara uppfyllt.
Pensionsinrfittningen avbry-
ter automatiskt en anstdllning
som fortgitt i minsttio irviii
utgangen av det ir under vil-
ket arbetstagaren har fyllt 54
ir. Har anstdllningen d6 6nnu
inte fortgatt i tio ir, avslutas
den vid utgdngen av det ir di
tiodrsgrdnsen uppnds.

Ny APLanstiillning
efter avbrottet
Efter det autornatiska avbrot-
tet anses anstdllningsperio-
den f6re avbrottet vara en se.
parat APlanst6llning och den
anstdllning sorn fortsdtter ef-
ter avbrottet anses vara en ny
APL-anst6llning. Pensions-
skyddet f6r dessa anstdll-
ningsperioder bestdms som
f6r tvi separata APLanstdll-
ninglar.
Avbrytandet avliigsnas orn
anstillningen upph6r innan
den efter avbrytandet fortgitt
rninst en rninad. Ddremot
fortsS.tter avbrytandet att gAl-
la fastdn anstdllningen skulle
upph6ra eller pensionsfallet
skulle intrdffa genast efter att
anstdllnin gsperioden som f 6l-
jer efter avb4rtandet har fort-
satt minst en minad.
Pensionerna jiimfdrs
Di en anstillning avbrutits
autornatiskt riknas den pen-
sionsgtundande tiden, den
pensionsgrundande l6nen
och pensionen f6r den anst6ll-
ningsperiod som korn f6re

avbr5dandet.
Di anstdllningspeperioden
efter avbr5rtandet upph6r, rdk-
nas 6ven den pensionsgfun-
dande tiden, den pensions-
grundande l6nen och pensio.
nen f6r denna anstdllnings-
period pi samma sdtt som f6r
en separat APLanstillning.
Pensionen f6r en automatiskt
avbruten anstdllningbestdms
dock inte med st6d av de pen-
sionsgyundande l6nerna f6r
de separata anstillnings-
perioderna, om pensionen
som rdknas utgiende frin den
pensionsgru ndande l6nen f6r
anstdllningen utan avbrott
blir st6rre.
NEr den pensionsglundande
l6nen rdknas ut anses alltsi
anstdllningen vara oavbmten
om pensionen avhela anstdll-
ningen blir st6rre. Den oav-
brutna anstdllningens pen-
sionsl6n blir i detta fall pen-
sionsl6n f6rbida anstdllnihgs-
perioderna.
Det automatiska avbrottet av-
ldgsnas dock inte. Anstdll-
ningsperioderna 6r f ortf aran-
de separata och de skall be.
traktas som sjdlvstiindigaAPL
anst6llningar.

|ustering av
pensionsltinen
Pi pr6rmingbaserad justering
av den pensionsgtundande
l6nen (7 S 2 mom. APL) kan
tilliimpas bide pd anstiillnings-
perioden f6re och efter avbrot-
tet liksom pi en sjdlv-st6ndig,
separat APLanstdllning.

7 $ 2 mom. APL kan ocksi
tilldmpas pi den pensions-
gf,undande l6nen f6r en an-
stdllning sonr anses ha fort-
gAtt utan avbrott, ifall ar-
betstagarens inkornstnivi har
sjunkit under anst6llnin gspe-
rioden efter avbrottet p.g.a,
undantagsskdl som frarngitt
f6re det autornatiska avbrot-
tet. Orn villkoren f6r pi pr6v-
ningbaserad justering av den
pensionsgrundande l6nen
uppfyllts i friga orn en an-
stdllning som anses ha fort-
gAtt utan avbrott, avldgsnas
det automatiska avbrottet.
Till6rnpning och
ikrafttriidande
Regeln om automatiskt av-
br;rtande av en anstdllningtill-
6mpas inom den privata sek-
torn endast pi anstdllningar
som omfattas av APL. Stad-gandena tillimpas frin
1.1.1994. Automatiskt av-
brytande kan tilldmpas f6r for-
sta gingen 31.12.L994.
Alla anstiillningar d6r arbets-
tagaren 6r i ildern 54-62 6r,
som 51.12.1994 har fortgitt i
minst tio 6r avbryts automa-
tiskt 51.12.1994.

ELISA RAUHAMAA
P ensions an staltsinsp eht dr u td

P eru ions shy dds c entr alen
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DELTIDSPENSION IGAR,
IDAG, IMORGON...

M6jligheten till deltidspensi-
on inf6rdes pi den privata
sektorn 1987, ett ir senare 6n
individuell f6rtldspension
och f6rtida ilderspension.
Inom den offentliga sektorn
inf6rdes de s.k. flexibla pen-
sionsslagen i juli 1989.

Igir...
Ursprungligen var det tdnkt
att deltidspensionen skulle
inta en mycket viktigare roll i
de flexibla pensionernas fa-
milj 6n vad som blev fallet.
F6rv6ntningarna byggde pi
erfarenheterna frin Sverige
d6r antalet deltidspensiondrer
var som st6rst 1980 di n6rma-
re 70 000 svettskar var deltids-
pensionerade. Tio ir senare
var antalet fortfarande n6stan
40 000.
F6ljande tabell visar hur del-
tidspensionen hartagits emot
i Finland. B6rjan har varit
ganska tr6g, itminstone pi
den privata sidan.

Idag..
Majoriteten av deltidspensio-
ndrerna tir kvinnor - endast
bland f6retagarna p6 den pri-
vata sidan finns det klart fler
rndn 6n kvinnor. Deltidspen-
sionerna f6rdelade sig enlitt
betalande inrEttning pi fdl-
jande sdtt i december 1992.

MIKKO PELLINEN
Projektchef

aid Pensiottsskydds-
centralqLs

statistikaadelning

I regel fir en person deltids-
peniion endast antingen frin
den privata eller den offentli-
ga sektorn. Av de rnanliga del-
tidspensiondrerna inom den
privata sektorn fick ungef6r
h6lften pension frdn en APL
inrdttning och hdlften frin en
F6PLinrdtttning. Av kvinnor-
na fick fyra av fem pension
frin en APLinrtittning.
Niir drygt hdlften av deltids-
pensionirerna pi den privata
sidan 6r rnin (54 %), 6r tre av
fem kvinnor p6 den offenfliga
sidan.
Ar fgSZ uppgick deltidspen-
sionerna till sammanlag! 32
miljoner mark. Den privata

Pensionsinr6ttning Alla Min Kvinnor

Alla deltidspensioner 1^zLS 516 697

Privata sektorn
APL
F6PL
6vriga

28L
180
99
2

152
77
75
2

129
105
26
0

Offentliga sektorn
StPL
KTAPL
6vriga

932
555
558
19

364
205
155
4

568
550
203
15

Antalet deltidspensioner i december 1987-1992
och ijuni 1995

AI Privata
selictorn

Offenfliga
sektorn

Alla

1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993/6

142
174
197
216
25t
247
334

5B
2t2
448
932
I 066*

142
t74
254
427
699
L 2L3
1 400*

'uppskattning
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sektorns andel av utg:iften var
11 miljoner rnark.
I slutet av 1992 var den ge"
nomsnittliga deltidspensio-
nen 3 275 mark i minaden.
Av tabellen framgir att krrin-
nornas deltidspension i regel
ligger under rnedeltalet och
mdnnens 6ver. Om alla pen-

sioner som betalas till deltids-
pensionirerna tas med i be
rdkningen (totalpensionen),
krymper skillnaden mellan
mdnnens och kvinnornas pen-
sioner frin 1 151 rnark tiU
cirka 400 rnark. I praktiken
kan en deltidspensioniir en-
dast fi efterlevandepension
frin folkpensionssidan.
Imorgon...
Deltidspensionen komrner att
f6 en upplyftning i och rned
de nya regler trdder i kraft vid
irsskiftet. De nya reglerna
giiller frdmst den privata sek-
torns pensionsf6rminer,
Aldersgriinsen f6r deltidspen-
sion sdnks frin 60 ir till 58 rir.
Reglerna f6r pensionens be-
lopp f6renklas si att deltids-
pensionen dr 50 procent av
inkornstbortfallet i stdllet f6r
44-64 procent som hittills.
En viktig f6rbdttring iir att
deltidspensioniren nu korn-
mer att tjdna in pension inte
bara fdr deltidsarbetet utan

ocksi f6r deltidspensionen.
Det betyder att ocksi en del-
tidspensiondr som arbetar
inom den privata sektorn fir
en ilderspension sorn bdttre
motsvarar den pension som
han skulle ha fitt om han ar-
betat heltid.
Frin och rned b6rjan av 1994
tjdnar alltsi deltidspensio-

ndren in pension pi tvi siitt.
Genom deltidsarbetet tjdnar
han in 1,5 procent i pension
fram till b6rjan av det kalen-
derdr di han fyller 60 6r, och
ddrefter 2,5 procent i iret fram
till pensionildern. Samtidigt
tjdnar han in pension ocksd
f6r den tid som han fir del-
tidspension - intjdningspro-
centen dr 1,5 procent i iret av
inkornstbortfallet, dvs. skill-
naden mellan heltidsl6nen
och deltidsl6nen. Hdr jims-
tdlls alltsi pensionstid med
anstdllning dven om den h6j-
da intjdningsprocenten sorn
gdller det ansttillning mellan
60 och 64 rir inte tilltimpas.

Hur de nya reglerna kommer
att piverka deltidspensioner-
nas popularitet dr inte heller
denna ging liitt att f6rutspi.
Om man tar den enklaste va-
riabeln - den nya, sdnkta il-
dersgtdnsen 5B 6r-till utgAng-
punkt f6r en bed6mning ochjiimf6r med utvecklingen
inom den offentliga sektorn,

komrner antalet nya deltids-
pensioner att f6rdubblas.
S6nkt ildersgp6ns och den
l6ngf e pensionstiden bet5rder
en st6rr 6kning av antalet pen-
sioner. Ndr reglerna f6r del-
tidspension dessutorn blir
enklare octr pensionen rner
lockande, borde det inte
finnas hinder f6r att deltids-
pensionens popularitet 6kar,
f6rutsatt att reaktionerna pi
arbetsrnarknaden blir positi-
va.

co

x

Pensionsinr6ttning Alla

3 275

3 194

Min Kvinnor
2 786Alla deltidspensioner 3 937

Privata sektorn
APL
F6PL

2 426
2 797

3 931
4 870
2 975

2
2
2

333
343
293

Offentliga sektorn
StPL
KTAPL

3
3
3

300
4s9
046

3 940
4 L64
3 645

2 892
3 069
2 586

Totalpension 3 584 40L3 3 267
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LFoPL.:FORSAKRING BLIR FRIVILLIG
FOR 12 OOO LANTBRUKARE

For obligatorisk
LFttPL-fdrsdkring skall
Idgenheten omfatta
minst fem hektar och
Arsa rbets in komsten
uppge till 12 800 mark.
De nedregrtinsernavar
tidigare tvi hektar och
4 300 mark. Lagdndri-
ngen ledertill att 12 000
lantbru ksf tiretagare
flyttar iiver frin obliga-
torisk f<i.rsdkring till
frivillig. AtgHrden har
samband med statens
sparAtgdrder.

Sju procent av lantbrukarna
ber6rs av att arealg5dnserna
och arbetsinkornstglEnserna
h6js. Var tionde fiskare och
var femte ren6gare ornfattas
inte mera av den obligatoriska
f6rsdkringen. Ren6gare som
inte bedriver girdsbruk be'
r6rs proportionellt mest av
dndringen. Endast 2/3 av de
rendgare som enbart arbetar
med rensk6tsel, dvs. ungefiir
700, omfattas fortfarande av
den obligatoriska f6rs6kring-
en.
Vid irsskiftet dndrar Lant-
bruksf6retagarnas pensions-
anstalt LPA de obligatoriska
f6rsikringarna till frivilliga.
Alla som ber6rs av andringen
fir i januari ett informations-
brev. Den frivilliga f6rsdkrin-
Een kan sdgai upp frin
1.1.1994, di lagen trider i
kraft, orn den f6rs6krade f6re
utgingen avjuni rneddelar att
han vill s6ga upp sin f6rsdk-
ring. Ddrefter kan f6rsdkring-
en irligen upph6ra vid f6ljan-
de irsskifte om den sigs uPP
f6re utgingen av septernber.

Inkomstreglerna
of6riindrade
Andringen inverkar inte PA
reglerna f6r ber6kning av
LF6PL-arbetsinkomsten.
LF6PLhektaren rdknas som
tidigare ut si att hela ikerarea-
lenbeaktas och dessutom 1/ 10
av skogen i s6dra Finland, 1/ 15
i mellersta Finland och 1/20 i
norra Finland.
I framtiden kan endast en 16-
genhet sorn omfattar minst

fem LF6PLhektar teckna en
obligatorisk f6rsdkring. Area-
len f6r de egenfliga skogsl6-
genheterna sorn fortfarande
omfattas av den obligatoriska
f6rsikringen h6js i s6dra Fin-
land till 5O hektar, i rnellersta
Finland till 75 hektar och i
norra Finland till 100 hektar.
Arbetsinkomsten f6r ligenhe
ten rdknas pi samma sdtt som
f6rut. F6rst rdknas basarbets-
inkomsten enligt arealen, den
kan justeras bdde uppit och
nedit med hdnsyn till arbets-
mdngden. Arbetsinkomsten
kan h6jas si att den motsva-
rar t.o.m. den beskattningsba-
ra inkomsten. Som tidigare
delas arbetsinkornsten f6r 16-
genheten mellan dem som
arbetar pi lEgenheten, i pro'
portion till deras arbetsinsats.

F6rst hektar- sedan
personiigigrins
Till att b6rja med reder rnan
ut orn liigenheten uppfYller
villkoren f6r den obligatoriska
f6rs6kringen. Om ldgenheten
uppfyller villkoren reder man
ut vems LF6PLarbetsinkorn-
ster som 6verskrider de nYa
grdnserna.
Detta innebdr f6r det f6rsta
att f 6rsdkringen 6r f rivillig f6r
en lantbrukare pi en liten 16-
genhet fastdn den specialPro-
duktion soxn han 6gnar sig it
leder till att hans Personliga
arbetsinkomster blir t'o.m,
mycket h6ga.

F6r det andra innebir det att
den obligatoriska LF6PLf6r-

s6kringen inte heller g6ller
lantbruksf6retagare som har
en ldgenhet som 6r st6rre 6n
fem hektar, orn han arbetar si
lite pi lAgenheten att arbets-
insatsen inte ger honorn en
personlig LF6PL-arbetsin-
komst som 6r minst 12 800
rnark. I framtiden kornrner
antagligen en del av dern sorn
bor pi ldgenheten att ha obli-
gatorisk, en del frivilliglF6PL
f6rsikring.
Fiskare-lantbrukare
och lantbrukare-
rensk6tare
Reforrnen leder till komplice'
rade f6rsdkringsvillkor f6r de
lantbrukare som bedriver fle-
ra olika slag av lantbruksf6re-
tagsarnhet.
Vi har ca 400 lantbrukarefis-
kare, ca 900 lantbrukare-ren-
sk6tare och ett tiotal lantbru-
kare,fiskare.rensk6tare. Dess-
utom finns det personer som
arbetar som f6retagare pi den
egna ldgenheten och som
familjemedlern pi nigon sl6k-
tings lEgenhet. Hur rdkna ut
minimigrdnserna fdr dem?

Ett villkor f6r den obligato-
riska f6rsikringen 6r aUtid att
den personliga LF6PLarbets-
inkornsten iir st6rre 6n 12 800
rnark i 6ret. Di inkomsterna
rdknas ut adderas arbetsln-
komsterna f6r rensk6tsel och
fiske, rnen inkomsten av lant-
bruket beaktas bara om ltigen-
heten omfattar fem LF6PL
hektar.
Av en lantbrukare'fiskare eller

AULI SULIN
Byrdchef uid

L antbnthsJdr e t ag arnas
pensionsanstalt
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en lantbrukare-rensk6tare
som har en ligenhet sorn iir
mindre 6n fern hektar kr6vs
alltsi alltid att arbetsinkom-
sten f6r rensk6tsel och/eller
fiske 6r st6rre 6n 12 800 rnark.
Det uppkornmer alltsi f6rsdk-
ringskombinationer som in-
nehiller en obligatorisk f6r-
sdkring f6r fiske eller rensk6t-
sel, men frivillig f6rsikring
f6r girdsbruket.
Om ligenheten 6r st6rre 6n
fem hektar innefattas hela
verksamheten, dvs. lantbru-
ket, rensk6tseln och fisket i en
obligatorisk f6rsdkring.
Om en person arbetar som
f6retagare pi sin egen ldgen-
het och dessutom pri en slik-
tings ldgenhet tecknas tvi se
parata f6rsdkringar. F6re-
ta garf6rsiikringen 6r obligato-
risk om ldgenheten 6r minst
fem hektar och orn arbetsin-
satsen pi den egna l6genhe-
ten ger en arbetsinkomst pi
minst 12 800 mark i 6ret. En
f6rsiikring f6r en familjemed-
lem 6r obligatorisk om l6nen
med naturaf6rminer 6ver-
skrider ovan ndmnda grdns-
belopp.

LF6PL och OFLA
eller nAgondera
En obligatorisk LF6PLf6rsd-
kringmedfdr alltid en obliga-torisk OFLA-f6rs6kring
(olycksf allsf6rsdkring fdr lant-
bruksf6reta gare). De obligato-
riska f6rsdkringarna har in-
gitt tvingsdktenskap.
Di en lantbruksf6retagare

bara kan teckna frivilliga
f6rs6kringar kan han sorn
motvilitvdlja om hanvill teck-
na bide pensions- och olycks-
fallsf6rsikring eller bara den
ena av dessa.

Att teckna frivillig LF6PLfSr-
sdkringl6nar sig f6mtom med
hdnsyn till pensionsfallet ock-
si med hdnsyntill attlantbru-
karen di bevarar sin rdtt till
LPA-sjukdagpenning. LPA be
talar dagpenningf6r den sjuk-
domstid som Folkpensions-
anstalten inte ersdtter dvs.
vanligen under de nio f6rsta
sjukdagarna.
F6r den som vill utnyttja av-
bytarhjiilp l6nar det sig ocksi
att teckna en LF6PLf6rsdk-
ring. Rdtt till avbytarservice
har nSmligen bara de LF6PL
f6rsdkrade.
Lantbruksf6retagarnas gfupp
livf6rsdkring innefattas ock-
si i LF6PL. Grupplivf6rsdk-
ringen f6ljer med den obliga-
toriska f6rsikringen; denna
f6rrnin faller bort vid frivillig
f6rsiikring. Rdtten till ersiitt-
ning enligt grupplivf6rsdk-
ringen kvarstir dock tre 6r
efter att den obligatoriska
f6rsdkringen upph6rt dvs.
frarn till slutet av 61 1996.

Fastdn en lantbrukare sdger
upp sin LF6PLf6sikring kan
hans frivilliga OFLA-f6rs6-
kring fortsitta att galla. Det
finns tvi vigande skdl till att
inte siga upp OFLA-f6sAkring-
en: ett f6rrninsurval som
motsvarar den lagstadgade
olycksfallsf6rsikringens urwal

till samma pris som den lag-
stadgade olycksfallsf6rsdk-
ringen och r6tten till en OFLA-
f6rs dkring sorn innehiller f6r-
miner som ndstan motsvarar
f6rminerna i den lagstadgade
olycksfallsf 6rs dkringen.
Avgiftsfria
f6rsikringar upph6r
Olycksfallss\yddet fdr famil-
jemedlemmar som inte lyfter
l6n, ungdomar under 18 6r
och pensionstagare har hittills
varit avgiftsfritt. Antalet gra-
tisf6rsiikrade uppskattas till
50 000.

De avgiftsfria olycksfallsf6r-
siikringarna upph6r 31.12.
1993. De gtatisf6rsdkrade kan
upprdtthilla sitt olycksfalls-
skydd genom att teckna en
frivillig arbetstidsf6rsiikring.
F6rsdkrin gsskyddet fortsdtter
oavbrutet om de gratisf6r-
sdkrade tecknar f6rsdkringen
f6re irsskiftet.
Inbesparingarna
beror p& de frivilliga
f6rsdkringarnas
popularitet
Enligt sparkalkylerna i rege-
ringens proposition komrner
2,/3 av dern sorn haft en obliga-
torisk fdrsikring ocksi att avs-
ti frin att teckna en frivillig
f6rsdkring. Antagandet base.
rar sigdelwis pi att flertalet av
dem sorn inte mera ornfattas
av den obligatoriska f6rsdkrin-
gen 6r deltidsodlare som i
huvudsak tjdnar in sin pensi-
on genorn annat arbete eller
f6retagarverksarnhet. Deras

arbetsinsats pi ligenheten 6r
f6rhillandevis liten vilket le-
der till att risken f6r olycks-
fall rninskar. F6rutom att an-
talet personer sonl omfattas
av de obligatoriska f6rs6k-
ringarna begidnsas, sparar
man genom att frin 1.1.1994
sdnka nivin f6r LPA-sjukdag-
penningen frin 100 procent
till 75 procent av LF6PL-
arbetsinkomsten.
Ocksi villkoren f6r genera-
tionsv6xlin gspension sk6rps.
Nista ir ger bara en sidan
ligenhet pension sorn genom
likviditetskalkyler visar sin
fortbestindsdu glighet. Vid
ldgenhetsk6p ir 1995 kr[vdes
en sidan kalkyl bara f6r 16-
genheter som bestod av min-
dre 6n 12 ikerhelrctar. Genom
denna indring vill rnan stry-
ka 200 pensionsberittigade
ldgenheter i iret.
Sorn en f6ljd av alla ovan-
nimnda dndringar har rnan
rdknat med inbesparingar pi
35 miljoner mark i statsande.
larna f6r lantbrukets socialf6r-
sikring 61 1994. Motsvarande
siffra 61 1995 iir 50 miljoner
mark.
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INDEXJUSTERINGAR.
NA FRYSTES
Det blir ingen indexjustering
av arbetspensionerna i b6r-
jan av ndsta 6r. Riksdagen god-
k6nde propositionen om un-
dantagstillimpning av APL
index 1994, vilket betYder att
man avstir frin den normala
indexjusteringen 1994. Enligt
lagen anvdnds po6ngtalet
1668 frin 1993 i stiillet f6r 1756
som social- och hdlsovirdsmi-
nisteriet faststiillt f6r 1994.
Undantagslagen geller 6ven
registrerade tilltiggspensio-
ner.
Lagdndringen geller endast
1904. I b6rjan av ir 1995 iter-
gdr arbetspensionerna till den
nivi som APLindexets podng-
tal anger.
Undantagslagen geller ut6ver
de egentliga arbetspensioner-
na ocksi andra f6rminer som
dr bundna till APLindexet lik-
som f6rtidspensioner till
frontveteraner, f6rminer en-
ligt lagen om skada idragen i

-lr!1r.:r-.!- -. r- r^- ^* ^I--^1.^IlllllLar LJdlrDL' laB,Elr urlr urJ LN-
fallsf6rsdkring och lagen om
olycksfall i militiirtjiinst samt
ddgpenning enligt sjukf6rs6-
kringslagen. DagPenningarna
enligt sjukf6rsikringslagen
h6js tempor6rt med 2,8 Pro-
cent 1994, om dagPenningen
iir l6gre 6n 99,15 marlddag.
Inte heller folkpensionerna
komrner att indexjusteras
1994. En lag orn detta godk6n-
des samtidigf, som lagen om
undantagstill6rnpning av
APLindexet.

Arto Laesauori

KVINNOR, MAN qCH
ARBETSOFORMAGA
Statistiken visar att kvinnor
oftare fir avslagpi ans6knin-
gar om invalidpension och
individuell f6rtidspension fin
m6n, i medeltal en och en halv
ging fler avslag 6n m6nnen.
Skillnaden har varit ungefdr
lika stor 6nda sedan arbets-
pensionslagarna inf6rdes.
Man har f6rs6lct f6rklara skill-
naden med minga olika orsa-
ker, vanligen har det varit
nigonting i ankn5rtning till
familjef6rhillanden, yrkes-
ut6vning, hdlsotillstind och
den norrn som pensionsavg&
randet baserar sig p6.

F6r nigra 6r sedan startade
i6rnstdlldhetsombudsman-
hens byri en utredning av fr6-
gan. En rnisstanke orn att det
eventuell kan r6ra sig om
diskrirninering gav impulsen
till utredningen.
Experter frin Folkpensions-
anitalten, Pensionsskydds-
centralen, Pensions-Varma
^^L T..^+:+ir+^+ fA- ^-L.a+clrrrai-Lc rv^ d^ euror.J b-

en kallades f6r att behandla
problemet. Nu har arbetsgruP
pen gett ut en liten bok i 6m-
net med artiklar ddr jurister,
likare och forskare belyser
olika faktorer som piverkar
skillnaderna mellan mdn och
kvinnor i antalet avslag.

Boken som endast finns pi
finska kan bestdllas bl.a. frin
Pensionsskyddscentralen.
'Naisten ja miesten t5r6lq rJrt-
t6myys, erot elikkeiden hyl-
k66misess6" (Kvinnors och
rndns arbetsof6rmiga, skillna-
derna vid avslag Pi Pensions-
ans6kan)
Raija Gould

TONSATNINGSPREMIERNA 1 994
Den genomsnittliga APLpremien 1994 blir 20,6-p-rocent. Ar-
betsp[varnas andel 61 15,6 och arbetstagarnas andel 3 procent'

F6rsdkringspremien fdr arbetstagare i kortvariga arb-etsfSr-
hillandenl den s.k. KAPLpremien, blir 1 9, 8 procent. Arbets gi-
varnas andel 61 16,8 och arbetstagarens andel 3 procent.
F6rsdkringspremien sorn uppbdrs f6r "vissa konstndrer och
redakt6rei i arbetsf6rh6llande", den s.k. KoPLpremien blir
14,0 procent, varav arbetsgivarens andel iir I 1 och arbetstaga-
rens andel 3 procent.
Sj6m6nnens f6rsikringspremie blir 18,0 procent, varav bide
aibetsgivaren och arbetstagten betalar 9 procent var.

Premieprocenten f6r egenf6retagare och, grundprocenten f6r
lantbrukarnas f6rsikringspremie blir 19'4.
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ATP.M6TE I
STOCKHOLM
I b6rjan av novernber sam-
mantrdffade ledarna f6r de
nordiska ATP-inrfittningarna
f6r sitt 6.rliga arbetsm6te. F6r-
utom dagsaktuella problem
som orsakas av depressionen
diskuterades alternativa finan-
sieringsplaner f6r 2000-talet i
de olika ldnderna.
Danmark skiljer sig frin bro-
derliinderna genom att rnan
gick igenom sarruna svArighe
ter som nu iir alctuella i dem
redan i slutet av 80-talet.
Danmark utvecklar f6r nirv6-
rande pi den kollelctivavtals-
baserade pensionsf6rsdkrin-
gen (arbejdsmarknadspensio.
ner). I Sverige har man 6nnu
inte fattat beslut om de djup
giende dndringar som man
miste genomf6ra inorn pen-
sions- och annan socialf6rs6-
kring. Finansieringsldget f6r
pensionsf6rsdkringen i Fin-
land ansigs vara rninst lika
svirt som i de andra ldnderna.
Nedskdrningarna t.ex. av in-
dexskyddet som giorts hos oss
ansigs vara radikala.

Seppo Pietiliiinen

BROSCHYR.
SAMARBETE
EES och den sociala trygghe-
ten i Finland heter en brosc-
hy" pi 16 sidor som social-
och hilsovdrdsministeriet,
Folkpensionsanstalten och
Pensionsslgrddscentralen gler
ut tillsamrnans.
Broschyren gir i tryck genast
ndr dagen f6r EES-avtalets
ikrafttrddande faststElls.
Broschyren kan bestdllas av-
giftsfritt fr6n Folkpension-
sanstaltens lagerexpedition
eller Pensionsskyddscentra-
lens postenhet.
Brosch5ren om f6rsikring av
utsinda arbetstagare f6rnyas.
Den nya broschyren g6rs i
samarbete med Folkpensions-
anstalten och kommer att vara
fSrdig i b6rjan av n6sta 6r.
Social- och hdlsovirdsminis-
teriet och Folkpensionsanstal-
ten ger tillsamrnans ut en
broschyr som rilctar sig till
Europaresendren "Kun sairas-
tut Euroopassa - misti saa
hoitoaja mitA se maksaa" (Om
du insjuknar i Europa) Det 6r
6nnu oklart orn de tvi sist-
ndmda broschyrerna ocksi
trycks pi svenska.

PENSIONSNAMNDEN
FLYTTAR
Pensionsniirnnden, arbets-
pensionssystemets f6rsta bes-
vdrsinstans, flyttar i januari
till Pensionss\rddscentralens
byggnad. Pensionsnirnnden
har egen adress och telefonvi-
xel. Postadressen 6r PB 28,
0052 1 Helsingfors octr bes6ks-
adressen 6r Bokhillargatan 5,
Det nyatelefonnumret 6r (90)
151 55.

ARBETSPENSIONS.
LAGARNA 1994
En nyupplaga av "lagboken",
dvs. boken med arbetspen-
sionslagarna, uppdaterad till
1.1.1994 6r under arbete. Den
finska upplagan kommerut i
slutet av januari och den
svenska nigot senare.

INFORMATIONS-
MATERIAL TILL
SKOLORNA
Pigga Simppa klarar av ldro.
kursen i arbetspensionsf6rsd-
kring i ett nafs pi en serie
transparanger. Serien, sorn
endasl finns pi finska, bestir
av 14 transparanger och ett
h6fte f6r liiraren. Den kom-
rner att skickas till alla h6gsta-
dieskolor, g5rmnasier och yr-
kesskolor. Inforrnationspake.
tet har giorts av Pensions-
s\rddscentralen, Eldketiedo.
tustoirnisto och Pensionsan-
stalternas f6rbund.
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UTNAMNINGAR
!l

LANTBRUKS.
r6neracAnNAS
PENSIONSANSTALT
Till verkst6llande direlrt6r har
utsetts FM, SGF Taisto Paatsi'
la. Paatsila, tidigare vice verks-
t6llande direkt6r pi LPA, har
varit tf. verkstdllande direk-
t6r frin rnaj 1991' Befattnin-
gen blev ledig nir tidgare
verkstAllande direkt6ren Pek-
ka T\rornisto utn6rnndes till
Folkpensionsanstaltens gene'
raldirelit6r.
Paatsilakorntill LPA 1969 sarn-
ma ir sorn anstalten g5unda-
des. Han innehar flera f6rtro-
endeuppdrag inom Pensions-
systemet.

DE Folhe Lindstriim och EM
TTwr Sourandar har utniimnts
till vice verkstdllande direkto-
rer i Pensionsf6rsdkringsak-
tiebolaEet Verdandi. Souran-
ders an"svarsomride dr place'
ringar och administration.
fuft ljungrnan gar i Pensioni au€usti 1995 och eftertrdds
di air Folke Lindstr6m. Lind-
str6m kommer fr6n SParban-
ken i Finland d6r han var re'
giondirekt6r.

VERDANDI
Livf 6rsdkringsaktiebolqget
Verdandi uppipjdlks i tvi be
lag vid drsskiftet. Delningen
&ir en f6ljd av EES-avtalet. En-
liot bestdmmelserna om f6r-
rekri.rgs're.ksamhet fAr inte
ett foraekringsbolag som be'
viljar lagstadgad pensionsf6r-
sdkring idka nigot annat slag
av f6rsdkringsr6relse.

Taisto Paatsila

Leo Wistbacka

Till bitrddande direkt6rer trar
utndrnnts FM Nils-Erik Feli.c-
ssort, pensionsf6rs6krin$sbo-
lagets chefmatematiker, FM
Marianne Nummela, vars ans-
varsornride 6r rnarknadsfo-
ring och f d,ltorganisation, och
PM Margolit Sdderholm, vats
ansvarsomride 6r den lagstad-
gade fors6kringsverksarnhe'
ten. Margoiit S6deriroiui ef-
tertrddef direkt6r Dan-Erik
Ewblm sorn gir i pension den
1 juli 1994 efter 57 6r i bola-
gets tjdnst.

Thor Sourand,er

Nils-Erik Feli.r.sson

Marianne Nummela

Livf6rsdkringsbolaget Ver-
dandis namn dndras till Pen-
sionsf 6rsdkrings aktiebola get
Verdandi, och bolaget fortsdt-
ter att sk6ta den lagstadgade
pensionsf6rsdkringen. Livf6r-
3Hkringsverksamheten 6ver-
tas av ett tretagt dotterbolag,
Livf 6rsdkringsaktiebolaget
Verdi,vars namn senare kom-
mer att indras till Verdandi.

FM Leo Wistbacha har utsetts
till verkstiillande direlct6r f6r
Verdi. I(urt Liungman fortsdt-
ter som verkstdllande direk-
t6r f 6r Pensionsfdrsdkrings ak-
tiebolaget Verdandi. Ljung-
man har tiven valts till stYrel-
seordf6rande f6r Verdi.

Margolit Siiderlwlm

32

FoLke Lindstriim
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Pdr Pensiondr har lovat
skriva i vAr tidning n6r
andan faller pA. Han 6r
en trevlig, ibland litet
knarrig herre, eller
dam, som i skydd av sig-
natur framf6r sina 6sik-
ter.

o

LATEN BARNEN
KOMMA...

Nationalhjilten Martin Saarikangas uppmanade den ena f6r-
ildern - utan att ndmna k6n - att stanna hemma och sk6ta
sina barn. Som en f6ljd av detta - i fars och rnors tuktan och
f6rmaning - skulle vi i stEllet f6r skrapabullar fi en ny
generation. Den skulle i sinom tid sk6ta om vira, stofilernas
pensions- och 6vriga 6renden, som sig b6r.
Det h6nde sig vid den tiden att statistikcentralen utfdrdade
f6ljande glddjebud: barn 6r eder f6dda i st6rre antal 6n f6rut-
spitt. Folkpensionsanstalten skyndade sig att korrigera sin
befolkningsproggros. Hurra! Vir folkmEngd 6kar 6nnu fram
till slutet av nista irtionde.
Pdr Pension6r har orsak att vara glad om dessa kallqller hiller
str6ck. Nu f6rlitar rnan sig inte pi frdrnlingars fcirmiga att
bygga en gEund f6r pensiossysternet sorn rnan giorde i rninga
betinkanden under 8O-talets extatiska slutskeden.
Pdr funderade, minne kvinnorna nu med bendgen hjilp av
minnen (inte heller detta lyckas ju utan rndn) har b6rjat
utnyttja den pi depressionen beroende obligatoriska hemf6r-
lovningen. Har depressionen trots allt ocksi positiva sidor?
Sedan inledde Pdr ett effektivare tankearbete. Vad garanterar
att kvinnorna uppfyller Saarikangas och de 6vriga opinions-
bildande herrarnas vilja. De stora ildersklasserna - skrapabul-
larnas pappor och mammor - handlade annorlunda: f6dde
mycket fi skrapabullar.
Pdr konstaterade ocksi att de kvinnor han kAnt vanligen
handlat precis tv6rtemot hans 6sikt. Han besl6t alltsi att sluta
b6de t6nka och uttala sig.

Prir Pensioncir
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